
Skagerrak runt

BESKRIVNING

Skagerrak runt

6 dagar

En vacker resa längs de vackra kusterna i Sverige,

Norge och Danmark. Vi utforskar de underbara

städerna Oslo, Bergen och Köpenhamn samt njuter av

en avkopplande båttur. Vi änförs av vackra vyer när vi

kör längs norska fjäll och fjordar.

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

sex. Utflykter enligt programmet. Färjeturer och

vägavgifter. Reseledarservice

 

 

 

 



Dag 1 Hemorten-Fredriksstad

Vi avreser från Skåne på morgonen för färd längs västkusten norrut. Vi passerar Göteborg och fortsätter genom det

vackra Bohuslän mot den norska gränsen.

På eftermiddagen når vi Fredrikstad vackert beläggen vid älven Glommas utlopp i Oslofjorden. Vi gör en liten rundtur

och får bland annat se den välbevarade fästingsanläggningen från 1600-talet, innan vi checkar in på Quality Hotel

Fredriksstad där middag och övernattning väntar.

Dag 2 Fredrikstad-Geilo

Efter frukost fortsätter vi upp längs Oslofjorden till den norska huvudstaden där vi gör en liten rundtur och ser bland

annat paradgatan Karl Johan, det nya operahuset och den vackra Vigelandsparken. Vi tar oss också upp till

Holmenkollen det vackra naturområdet med sina berömda hoppbackar. Färden fortsätter sedan genom den vackra

naturen med skogar, fjäll och fjordar upp till Geilo. Här bor vi en natt på Ustedalen Hotell där vi även intar kvällens

middag.

Dag 3 Geilo-Bergen

När vi ätit frukost fortsätter vi över öppna fjällvidder. Vi reser genom ett mäktigt landskap förbi Eidfjord och

Hardangerfjord till den charmiga staden Bergen. Landets näst största stad var kungasäte under medeltiden och en viktig

handelsstad. Vi ska bo här två nätter på BW Plus Hordaheimen i Bergen. Här serveras även kvällarnas middagar.

Hotellets centrala läge gör att de som vill kan gå ut en runda på kvällen och se sig omkring.

Dag 4 Bergen-Hirtshals

Vi börjar dagen med en stadspromenad. Bergen är en livlig handels och kulturstad och fäste för flera färjelinjer. Här är

en trevlig strandpromenad men också en charmig trähusbebyggelse med kullerstensgränder och mycket intressanta

museer. Vi promenerar genom det gamla Bergen och ser bland annat de vackra trälagerhusen som uppfördes under

Hansatiden. Vi får naturligtvis också se det kungliga residenset, Rosenkranz torn och Grieg hallen där Bergen

Filharmonikerna håller till. På eftermiddagen går vi ombord på Fjord Lines färja. Här väntar en avkopplande seglats med

middag inkl dryck och boende i insideshytter.

Dag 5 Hirtshals-Esbjerg

Färjan ankommer kl 7.30 på morgonen. Vi kör iland och fortsätter färden längs den vackra västra danska kusten. Här

ser vi långa vita stränder, karga klippor och skogar. Limfjordslandet i norr skiljer sig från södra delen. Här är det mer

kuperat och grönt med små vikar och sund. Vi korsar fjorden vid Thyborön och kommer till vidsträckta sandyner och

granskogsodlingar som planterats för att binda stranden. Vägen går genom mysiga fiskebyar och vi gör några

standhugg längs vägen för fika och lunch. Vid Esbjerg börjar Vadehavet med sitt karakteristiska tidvatten och flacka

våtmarker. Här är ett rikt djur och fågelliv och det är speciellt intressant att undersöka stranden när tidvattnet drar sig

tillbaka. Efter en dag i vacker natur tar vi oss in till Esbjerg där vi ska bo en natt på Scandic Olympic.



Dag 6 Esbjerg-Hemorten

När vi ätit frukost är det dags att packa in bagaget för sista gången på den här turen. Färden går nu över Bältbroarna

och Fyn till Själland. Här gör vi en liten rundtur i Köpenhamn och för lite tid för egna strapatser och kanske en pölse

innan vi tar sista etappen över Öresundsbron till Skåne.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


