
Nordjylland

BESKRIVNING

Nordjylland

med Skagen och Jesperhus

4 dagar

Följ med på en härlig rundresa i Danmark och upplev

några av Nordjyllands största attraktioner. Njut av

konstsamlingarna på Skagens Museum och fängslas

av blomsterprakten på Jesperhus blomsterpark.

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. Färje- och vägavgifter, moms

samt reseledare. Inträde till Skagens Museum, Anchers

Hus, Jesperhus Blomsterpark och entré samt lunch på

Birkegårdens Haver.

 



Dag 1 Hemorten-Skörping

Via våra påstigningsorter kör vi över Öresundsbron genom de danska öarna Själland och Fyn till halvön Jylland. Det är

tre imponerande broar vi åker över: Öresundsbron, Stora Bältbron och Lilla Bältbron. 

Dagens slutmål är Skörping där vi ska bo tre nätter på Comwell Rebild Bakker. Här äter vi middag på kvällarna. På

hotellet finns pool, gym och fina omgivningar att promenera i. 

Cirka 42 mil.

Dag 2 - Skagen

Efter frukost väntar en heldag i Skagen. 

Vi åker förbi Fredrikshamn till idylliska Skagen. Här ser vi de gamla kvarteren med sina låga gulmålade hus och det

livligare området kring fiskehamnen. 

Vi besöker det berömda Skagenmuseet med alla Skagenmålarnas kända verk. I Anchers Hus ser vi hur

konstnärsfamiljen Ancher bodde. Naturligtvis blir det även ett besök på Grenen, ute på Jyllands nordspets. De som inte

vill gå tar det lilla traktordrivna tåget ut till udden. Här bjuds vi på ett otroligt skådespel när de båda haven Skagerack

och Kattegatt möts i en virvlande dans.

I Råbjerg Mile ser vi den vandrande sanddyn som är helt unik i Europa. Under sanden ligger gårdar och hus, som

människor fått överge allt eftersom sandbergen förflyttat sig inåt landet. 

Fyllda av alla intryck återvänder vi till Skörping där en välsmakande middag väntar.

Dag 3 - Jesperhus blomsterpark

Efter frukost väntar ännu en spännande dag. 

Vi börjar med att åka till ön Mors, Limfjordens pärla. Här tillbringar vi dagen på Jesperhus blomsterpark. På en yta av 8

ha kan vi vandra runt bland tusentals blommor, kaktusar och suckulenter. På våren när tulpanerna blommar börjar man

bygga upp figurer av blommor.  På sommaren fylls parken av mängder av väldoftande rosor. Det finns även mycket

suckulenter och en orkideanläggning. 

Efter en härlig dag i blomsterprakten återvänder vi till vårt hotell.

Dag 4 - Skörping - Hemorten

Vi lämnar vårt hotell efter frukost och åker söderut förbi Århus, över de båda Bältbroarna till Själland. Här stannar vi på

Birkegården och äter lunch samt ser oss om i den vackra trädgården. 

Kvar är sedan bara den mäktiga Öresundsbron till Malmö. På kvällen är vi åter i Skåne med många ”dejlige” minnen i

bagaget. 

Cirka 45 mil.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


