
Danska Söderhavsöarna

BESKRIVNING

Danska Söderhavsöarna 

4 dagar

En resa till de danska öarna Själland, Mön, Langeland,

Tåsinge, Ärö och Fyn. Vi färdas lagom långa sträckor

och får se spännande natur på Mön med mäktiga

kritklippor. Vi besöker sagoslottet Valdemars Slott med

sina stora ägor och några charmiga byar under vårt

besök på paradisön Ärö. Vi avslutar med det vackra

Egeskovs Slott med sina intressanta museer.

RESEFAKTA

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 Ärö, Entré

till Valdemars slott och Egeskovs slott. Broavgifter,

vägskatter, moms samt reseledare. Ev. övriga

entréavgifter tillkommer.



Dag 1 Hemorten-Maribo

Vi lämnar Skåne på morgonen för färd över Öresundsbron till det ”dejlige Denmark”. Färden går söderut via det lilla

fiskeläget Kalvehave över bron till ön Mön. Här har vi den trevliga lilla staden Stege men också det vackra Liselunds

slott. Vi går inte in i slottet men tar gärna en promenad i dess vackra park. Färden går också genom den sköna

bokskogen ut till klinten. Här kan man ta trapporna ner för den branta kritklippan och leta fossiler på stranden eller följa

någon av stigarna där uppe för att titta ut över det turkosa vattnet. Det finns också ett bra geologiskt museum på platsen

som berättar om hur klipporna bildades för 145-65 miljoner år sedan. Vi har gott om tid att njuta av platsen innan vi

avslutar dagen med att ta oss vidare över broarna till Falster och Lolland. Här väntar övernattning och middag på Hotel

Sjöpark i Maribo. Cirka 22 mil.

Dag 2 Langeland och Tåsinge 

Efter frukost tar vi färjan från Tårs till Langeland. Här i det böljande landskapet återfinner vi Skovsgård som är ett bevis

på att man kan driva ett stordriftsbruk och ändå ta hänsyn till naturen.

Vi åker vidare till näst ö Tåsinge som ofta bara är en ö på vägen, men den är väl värd ett eget besök. Även här

återfinner vi små charmiga korsvirkesbyar och tillsammans med Valdemars Slott, så känns det som att vi flyttat oss

tillbaka i tiden. På detta sagoslott bodde Kristianstads grundare Christian IV när det begav sig och endast ett stenkast

från slottet ligger 1800-talets kärlekspar begravda-Sixten Sparre och Elvira Madigan. Här tittar vi närmare både på slott,

museum och ägor innan vi tar oss över nästa bro till Svendborg på Fyn. Det är sen inte långt till Fåborg där vi ska bo två

nätter på Hotel Fåborg Fjord.  

Dag 3 Ärö

Idag tar vi färjan till kanske den vackraste av de danska öarna; Ärö. Kanske är detta resans höjdpunkt! I varje fall om

man skall tro den amerikanske reseboksförfattaren Temple Fielding som skrev att varje amerikan som åker över

Atlanten måste se Egyptens pyramider, Mallorca och staden Ärösköbing på Ärö! Efter en behaglig seglats mellan

kobbar och skär möter oss ett böljande landskap med bondgårdar, väderkvarnar och små trevliga korsvirkesbyar med

kullerstensgator. Vi gör ett lite längre besök i pastellstaden Ärösköbing som är den äldsta bäst bevarade köpstaden och

en riktig färgklick med sina färgglada hus och prunkande trädgårdar. Vi återvänder efter en vacker dag på paradisön till

Fåborg där avslutar med middag på hotellet.

Dag 4 Fåborg-Hemorten

Då var det dags att ta farväl av Fåborg och vi åker upp till Egeskovs Slott. Detta är en vacker slottsanläggning med

många intressanta museer. Vi har dagen på oss att titta in i slottssalar och vagnparker en runda i labyrinten eller vad

som nu kan locka. Här finns också möjlighet till att få något till livs innan färden går hemåt över broarna till Skåne och

hemorten. Cirka 25 mil. 

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


