
Römö med Mandö och Sylt

BESKRIVNING

Römö med Mandö och Sylt

4 dagar

Välkomna med till en mycket intressant del av Danmark

- Sydjylland. Här är det bara 8 mil mellan de båda

kusterna och längs västerhavet finns det märkliga

marsklandet med sitt rika fågelliv. Vi besöker tre öar och

två länder under den här turen, Römö, Mandö och den

tyska ön Sylt, vilket ger oss underbara naturupplevelser

och lite egen tid till shopping

RESEFAKTA

Enkelrum: 1400:-

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Övernattning i dubbelrum med dusch/bad och wc.

Halvpension, d.v.s. middag dag ett t.o.m. frukost dag

fyra. Utflykter enligt programmet, färja till/från Sylt,

traktorbuss på Mandö. Broavgifter, vägskatter, moms

samt reseledare. Ev. övriga entréavgifter tillkommer.



Dag 1 Hemorten - Römö

Via våra anslutningsorter når vi Malmö och Öresundsbron till Danmark. Vi tar oss över Själland och Fyn till Jylland via

Stora- och Lilla Bältbroarna. Här gör vi ett uppehåll i idylliska Ribe som är Danmarks, och troligen Nordens, äldsta stad.

Man har bevarat sin gamla stadskärna med den märkliga domkyrkan som symbol. Vi åker sedan bara en liten bit

söderut för att via den tio km långa fördämningen ta oss ut till ön Römö. Ön som är omringad av Vadehavet är ett av

världens mest värdefulla tidvattenområden med ett unikt djurliv och ett livsviktigt område för många flyttfåglar.  Här ska

vi bo tre nätter i lägenheter på den charmiga Kommandörgården. På kvällen väntar en härlig buffé. Cirka 35 mil.

Dag 2-3  Römö, Mandö och Sylt

En dag tar vi oss från Havneby på Römö med färja över till den långsmala tyska ön Sylt. Vi anländer till hamnen i List

och finner låga, halmtäckta tegelstenshus mellan klitterna. På vår rundtur på den fyra mil långa ön ser vi bl.a. den gamla

eleganta badorten Kampen och den moderna huvudorten Westerland. Här blir det tillfälle till shopping i de många

butikerna. Sylt är ett exklusivt turistmål med många lyxhotell och märkesbutiker. Här är en livlig stadsmiljö och en

fantastisk strand. På kvällen väntar middag på hotellet. På nästa utflykt ger vi oss ut för att uppleva naturen i den nya

nationalparken. Vi reser ut med traktorbussen till Mandö. Vår guide berättar om naturlivet medan vi känner vinden och

vattnet och lockas av denna härliga ö som till stora delar täckts av sanddyner och med en av Europas bredaste

stränder. På eftermiddagen när vi åter är på hotellet lockar kanske ett dopp eller en ridtur på någon av gårdens

Islandshästar.

Dag 4  Römö - Hemorten

Idag gör vi en tur på södra Jylland och Tyskland när vi tar oss ner mot Tönder och över gränsen till Tyskland och den

alltid så omtyckta handelsstaden Flensburg. Här är shoppingutbudet stort och vi passar på att handla med oss lite innan

det är dags att köra hem. Även denna gång kör vi över broarna hem till Skåne. 

Cirka 40 mil.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris från:

2023-06-15 6 795 kr

2023-08-10 6 795 kr


