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Nordfrisiska öar  
Danska gemytliga städer samt idylliska Skagen

Missa inte denna annorlunda, förföriska resa med otrolig natur och gemytliga gamla städer. Öarna Römö och Sylt ligger 
grannar i Vadehavet men tillhör olika länder. Båda öarna har förbindelse med fastlandet men skiljer sig ändå åt i natur och 
arkitektur. I resan igår även genuina danska städer, byar samt slottsbesök. Det sägs att det är ljuset som lockar besökare 
till Skagen och området kring Jyllands nordligaste udde.  Och visst är det ett alldeles speciellt ljus här. Det är de två haven, 
Kattegatt och Skagerak som är grunden till det ljus som också lockat många konstnärer hit.

Dag 1   Hemorten – Köpenhamn 
Avresa söderut till Malmö och den pampiga 
Öresundsbron, en av världens största sned-
kabelbroar  Totalt är broförbindelsen 16 km 
lång  Vi anländer till Köpenhamn där vi tar in 
på ett hotell beläget 400 meter från Rådhus-
platsen och den berömda gågatan ”Ströget”  
Middag på vårt hotell  [ 65 mil ]

Dag 2   Köpenhamn – Harrislee  
Vi gör en rundtur i Köpenhamn och åker 
förbi Tivoli, Carlsbergs Glypotek, Christians-
borg slott, säte för den danska regeringen  
Vi får även se Börsen, Holmens Kyrka och 
kommer fram till Nyhavn med sina färg-
granna hus  Vid Amalienborg har vi fri sikt 

över vattnet till Operan, ritad av Henning 
Larsen och bekostad av Maersk  Vi lämnar 
Köpenhamn och tar oss via Ringsted till 
nästa fantastiska bro över Stora Bält, invigd 
1998  Den är en av världens största häng-
broar och betecknas av många som ett 
teknikens under  Vi har nu kommit till den 
vackra ön Fyn som med all rätt kallas Dan-
marks trädgård  Vi åker söderut mot idyllen 
Fåborg – en av de bäst bevarade danska 
städerna från 1200-talet  Renässansborgen 
Egeskov, ett vattenslott omgivet av dubbla 
vallgravar är vårt nästa mål  Här njuter vi av 
den vackra parken med labyrinterna  Vid 
Böjden tar vi färjan över till södra Jylland, 
passerar Sönderborg och kommer in i Tysk-



norden
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land och vårt mål för dagen – Harrislee  Efter 
en stunds vila far vi in till staden Flensburg   
Staden är en blandning av tyskt och danskt 
och ligger vid fjorden Flensburg Förde i 
 Schleswig-Holstein  I dag är det en mycket 
aktiv hamnstad, där fiskare samsas med 
yachter och fritidsbåtar från hela Europa  
Gemensam middag på kvällen på Hansens 
Brauerei samt en kort promenad i de mysiga 
kvarteren innan vi tar bussen tillbaka till vårt 
hotell för lite god sömn  [ 25 mil ]

Dag 3   Sylt – Römö – Ribe 
Frukost och avgång till Sylt, ön som också 
kallas ”Tysklands Mallorca”  Denna nord-
frisiska ö med 20 000 invånare når vi med 
hjälp av tåget som går från Niebüll över Hin-
denburgdamm till Westerland som är huvu-
dort på Sylt  Hit åker många tyskar själva 
under sommarmånaderna för att njuta av 
sol, bad och den inbjudande sand stranden  
Vi stannar för lunch och åker sen norrut längs 
den långa huvudvägen på Sylt  Den västra 
sidan av ön är en enda lång sandstrand  I 
Wenning stedt med stadsdelen Braderup 
finns en 4 500 år gammal gravkammare 
vilket tyder på tidig bosättning på Sylt  Tolv 
jättestora klippblock stödjer tre ännu större 
”takplattor”  Dessa block anses vara transpor-
terade till Sylt från Sverige, men ingen vet 
riktigt hur det gått till  Vi passerar den gamla 
fiskebyn Kampen som i början av 1920-
talet blev Sylts centrum för författare och 
intellektuella  Här tillbringade  för fattaren 
och Nobelpristagaren i litteratur, Thomas 
Mann många av sina somrar  I List på norra 
delen av ön tar vi färjan över till Danmark 
och ön Römö  Resan tar ca en timma  Römö 
ligger som en oas i Danmarks sydvästra 
hörn och tillhör de frisiska öarna  Detta är en 

national park med mycket säregen natur och 
ett paradis för den som gillar sol och bad  Vi 
stannar till vid den lilla kyrkan samt åker ut 
på den fantastiska breda sandstranden innan 
vi far över till fastlandet på den 10 km långa 
vallen ”Römö-dämningen”, som förbinder ön 
med danska fastlandet  På kvällen anländer 
vi till Ribe, Danmarks äldsta stad  Här tar vi 
in på Danmarks äldsta hotell, hotell Dagmar 
från 1500-talet (OBS hotellet har ingen hiss) 
beläget i gamla staden vid domkyrkan  Efter 
middagen kan vi följa med nattvakten på 
en promenad i den gamla stadskärnan och 
känna Ribes unika atmosfär   
[ 11 mil + tåg och färja ]

Dag 4   Ribe – Skagen 
Frukost innan färden fortsätter genom det 
vackra kuperade landskapet som omger 
 mellersta Jylland förbi Viborg till Skagen  
Området runt Skagen är känt för det för för-
iska och föränderliga ljuset  Det är ett land i 
landet som breder ut sig över Norra Jylland 

utan några egentliga gränser  Det är svårt att 
säga var det börjar, det är lättare att beskriva 
slutet som är Grenens topp där Skagerack 
möter Kattegatt i ett spännande vågspel  
Vi startar vår Skagen odyssé med det lilla 
traktor tåget Sandormen, med vars hjälp 
vi tar oss till Danmarks nordligaste udde 
 Grenen  Det är här den omtalade ljusbryt-
ningen uppstår som i grunden var upprinnel-
sen till konstnärskolonierna  Det är så vackert 
så man förstår verkligen varför så många 
konstnärer söker sig hit  Vid det legen dariska 
Bröndums Hotel ligger Skagen museet  
Det var krögarens framsynta och filantro-
piska inställning som är grunden till att 
museet finns idag  Här får vi möta PS Kröyer, 
 Christian Kroghs, Michael och Anna Anchers 
konstnärskap  Därefter har vi tid för egna 
strövtåg i Skagen, som från första början var 
ett litet fiskeläge och idag har det  utvecklats 
till en fantastisk sommarstad för såväl båt-
älskare, konst- och arkitektur intresserade  
Incheckning på vårt hotell där vi avnjuter en 
god middag   [ Ca 33 mil ]

Dag 5   Skagen – Hemorten
Efter frukost åker vi först till den till sandade 
kyrkan vars torn står kvar högt över sand-
dynerna  Vi hinner även med Råbjerg Mile 
som är Europas största öken och varje år 
förflyttar sig den vandrande sanddynan flera 
meter i ost-nordostlig riktning och allt som 
kommer i dess väg begravs i fin vit sand  
Det är ett naturfenomen väl värt ett besök  I 
Fredrikshavn stiger vi ombord på färjan som 
under ca 3 timmar ska ta oss över till Sverige 
och Göteborg  Ombord serveras en härlig 
buffé  Vid ankomst till Göteborg fortsätter 
vi till våra hemorter dit vi beräknas anlända 
cirka klockan 22:00   [ 52 mil + färja ]

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 4 augusti, 5 dagar

 � PRIS: 9 580 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, del i dubbelrum, 
fyra frukost, fyra middag, lunchbuffé 
dag 5, tågresa, båtresor, entré till Egeskov 
Slott, Sandormen och Skagens museum, 
vägavgifter/skatter, reseledare 

 � TILLVAL PER PERSON:  Enkelrum 2 060 kr

 � VALUTA: Danska kronor och lite Euro

 � LOGI:  
Comfort Hotel Vesterbro, Köpenhamn 
Best Western Hotel des Nordens, Harrislee 
Hotel Dagmar, Ribe 
Skagen Hotel, Skagen

 � PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18




