SKAGEN

med Jesperhus
26/8, 6 dagar

Dag 1 Skellefteå – Västerås 76 mi3
Avresa från Skellefteå Busstation 08.15, Umeå Busstation 10.10. Vi
åker E4:an söderut och stannar på lämpliga ställen för kaffepaus och
lunch. Vi äter middag i Sala innan ankomst vårt hotell i Västerås.
Dag 2 Västerås- Hirtshals 45 mil
Vi åker via Örebro och Skara till Göteborg och Stena Line färjan med
avgång kl 16.00 till Fredrikshamn. Vi äter buffé middag ombord och är
framme i Frederikshavn 19.25 och därefter en knapp timmes färd till
vårt hotell Skaga.
Dag 3 Skagen 12 mil
I Skagen insuper vi atmosfären och ljuset som inspirerat så många
konstnärer. Vid den säregna platsen möts två hav och vågorna
från Skagerack och Kattegatt slår mot varandra. Vi ser närmare på
Skagenmuseet och Anchers hus, med alla vackra tavlor. Efter
att vi tittat närmare på den höga sanddynen Råbjerg mile besöker
vi den ”igensandade kyrkan”. Tillbaka till vårt hotell för middag. De
som önskar kan på kvällen besöka Nordsjömuseet med sina många
akvarier. OBS! Tillägg entré
Dag 4 Nyköbing 32 mil
Vi lämnar Hirtshals efter frukost för Jesperhus, Nordens största
blomsterpark med terrarium, tropiskt akvarium och Danmarks största
fågelzoo. Parken ligger på Limfjordsön Mors i det frodiga landskapet.
Vi stannar ca 4 timmar innan bussen tar oss åter till Hirtshals.

FAKTA:

PRIS: 8380:-/pers i tvåbäddsrum
I priset ingår: Resa i modern buss. Logi under 5 nätter inkl.
halvpension from middag dag 1 t.o.m frukost dag 7.
Färjeresa Göteborg - Fredrikshamn t/r. Entréer enl. program.
Reseledare.
Valuta: DKK
Resehandlingar: medtag legitimation
Tillägg:
Enkelrumstillägg: 1790:-/pers
Frivilligt avbeställningsskydd: 200:-/pers
Grupprabatt vid min 15 bokade vid samma tillfälle: begär offert

HOTELL

Scandic Hotel Västerås Pilgatan 33, Västerås.
Tel: 021-4955800 www.scandichotels.com
Montra Skaga Hotel Willemoesvej 1, Hirtshals.
www.skagahotel.dk Tel: +45 98945500
Clarion Collection HTL Boliden Munktell, Munktellstorget,
EskilstunaTel: 016-16 78 00 . www.nordicchoicehotels.se

Dag 5 Hirtshals - Eskilstuna 42 mil
Vi lämnar Hirtshals tidigt och åker fram till färjelägret, där vi ska ta
färjan kl. 08.30 till Göteborg och har möjlighet till förtäring innan vi är
åter i Sverige kl. 12.00. Färden går vidare och vi stannar för raster och
ankommer Eskilstuna ca kl 18.00
Dag 6 Eskilstuna - Skellefteå 78 mil
Hemresdag via E4:an som ska ta oss hemåt. Vi stannar för
raster på lämpliga platser innan vi äter gemensam middag i
Örnsköldsvikstrakten. Åter i Umeå kl 19.45 och i Skellefteå 21.30.
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