
Ostfrisiska öarna

BESKRIVNING

Ostfrisiska öarna

4 dagar

Det är en underbar kuststräcka med charmiga

hamnstäder och härliga badstränder som sträcker sig

från Danmark i norr till Holland i söder. Utanför kusten

ligger ett pärlband av långsträckta öar -de frisiska

öarna. På den här resan har vi tagit sikte på den

mittersta delen av området. Vi besöker en vacker park

och provar gott öl samt åker ut till den bilfria ön

Langeoog.

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg: 630:-

Allt detta ingår: 

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Övernattning i dubbelrum med dusch och wc.

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

fyra. Utflykter enligt programmet. Entré till Park der

Gärten, båttur Bensersiel-Langeoog samt tågresa till

centrum, bryggeribesök med provning. Färje-, bro- och

vägavgifter, serviceavgifter, moms samt reseledare.

Övriga eventuella entréavgifter tillkommer.



Dag 1 Hemorten-Wiesmoor

Efter våra påstigningsorter tar vi oss ner över Öresundsbron genom Danmark till färjan i Rödby. Överfarten till

Puttgarden tar cirka femtio minuter. Med stopp för lunch och fika reser vi västerut förbi Hamburg och Bremen till

Wiesmoor där vi ska bo tre nätter. Nu väntar middag och övernattning på Hotel Auerhahn.

Dag 2-3 Ostfrisland

Utanför kusten ligger det ett pärlband av öar. En del är helt bilfria, andra obebodda. De är liksom kusten helt

sandbeklädda. Öarna har genom århundradena fungerat som ett reningsverk för Nordsjön men stormarna har ofta ställt

till det för dem. Vi har valt att ge oss ut på en heldagstur till ön Langeoog. Här återfinner vi upp till 20 meter höga

sanddyner och man har fortfarande en sötvatten källa under ön. Öborna har levt på allt från smuggling till valfångst men

nu för tiden är det turism som gäller och man är en erkänd kurort. Överfarten från Bensersiel till ön Langeoog tar cirka

en timme. Vi tar sedan tåget in från hamnen till huvudorten. Det råder ett skönt lugn på den bilfria ön. Till ljudet av fåglar

och havsbrus vandrar vi fram genom sanddyner, butiker och restauranger. 

Under den andra utflyktsdagen beger vi oss till Bad Zwischenahn. Här ligger den vackra trädgården Park der Gärten. Vi

går genom ett 40-tal trädgårdsrum alla arrangerade i perfekt harmoni av färger och former. Här går vi runt och låter oss

inspireras samt kanske tar något att förtära. Fulla av inspiration fortsätter vi sen vår färd till ett litet bryggeri som blivit

kända för sitt mörka öl. Man har även två gånger vunnit den Gylllene Europeiska öl stjärnan. Vi får prova två sorter

under vårt besök.

Dag 4 Wiesmoor-Hemorten

Då var det dags att packa väskorna och ta farväl av Sande vid Wilhelmshaven. Den friska luften och vackra naturen tar

vi med oss i minnet när vi stärkta till kropp och själ åter styr färden genom Tyskland och Danmark hem till Sverige.

HOTELLFAKTA
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