
Trädgårdresa Danmark

BESKRIVNING

Trädgårdsresa Danmark  

3 dagar

En vacker resa genom danska trädgårdar som ger oss

glädje och inspiration.

Oavsett om det är en skog av Rhododendron, en enkel

villa trädgård eller en rogivande japansk stil man

föredrar så får man här sitt lystmäte mättat. Vi avslutar

det hela med en fantastisk, prisbelönt slottsträdgård.

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg: 580:-

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

tre. Utflykter enligt programmet samt entré till sex

trädgårdar. Broavgifter, vägskatter, moms samt

reseledare.



Dag 1 Hemorten-Kolding

Vi lämnar Skåne på morgonen för färd över Öresundsbron. 

Dagens höjdpunkt är Birkegårdens Have, en fantastisk anläggning på Själland. Här kan vi uppleva fem underbara

trädgårdar där form och färg utgör viktiga ståndpunkter. Det är allt från dansk/engelsk till japansk, och från prärie- till

klosterträdgård. Vi har en heldag att njuta av prakten här, lugnet vid sjön och kanske en fika innan vi åker vidare till

Kolding sent på eftermiddagen. 

Vi bor två nätter på Comwell Hotel där vi även äter middag. (På avgången den 14/6 bor vi i Middelfart).

Dag 2 Trädgårdsrunda

Efter frukost ger vi oss iväg till Horsens där vi besöker den Kreative Have. Denna underbara trädgård har två gånger fått

utmärkelsen Danmarks vackraste privata trädgård. Bedöm nu själv. Färden fortsätter till den förtjusande Lilla Malunds

Have. Trädgården är i huvudsak i engelsk stil men innehåller även en alpin och en japansk avdelning samt en

väldoftande rosenträdgård och vattenpartier. 

Vi avslutar dagen med middag på hotellet.

Dag 3 Kolding-Hemorten

Innan vi lämnar Jylland gör vi ett besök i den Japanska Villaträdgården. Det är en 1000m2 stor japansk/kinesisk

inspirerad trädgård med flera sjöar, vattenfall och stenar. Härifrån fortsätter vi till Egeskov Slott på Fyn. Detta är inte

bara ett vackert slott utan också en fantastisk trädgård som fått både The European Garden Award och av CNN Travel

utsetts till en av de tolv mest spektakulära trädgårdarna i världen. Här promenerar vi runt och njuter av härligheten. 

Vi tar sedan den sista biten över Själland och Öresundsbron hem till Sverige, fyllda av inspiration och energi att ta itu

med den egna trädgården.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


