
Danska pärlor   2- 7 aug 2022 

 

Det är något alldeles särskilt med Jylland. De vita stränderna, 

korsvirkeshusen, det platta landskapet, den kontinentala atmosfären i 

städerna och på Nordjylland finns det där speciella ljuset som skapar magi. 

Mellan Skagen och Århus finns en rikedom av unika platser där vi kikar in 

bakom kulisserna. På våra färjeturer, Göteborg-Fredrikshamn och Grenå-

Halmstad, kan du luta dig tillbaka, koppla av och njut av den fantastiska 

havsutsikten. 

 

Dag 1 Örebro – Göteborg 2 aug  

 

Vi lämnar Örebro under morgonen och styr ner mot Göteborg. Vi stannar för kaffe och 

bensträckare efter vägen. När vi närmar oss Göteborg ligger vår lunchrestaurang ett stenkast från 

city, intill havet, i den friska luften från kusten och med en utsikt som inte finns någon annan stans.  

Vi serveras en aptitlig lunch i skärgårdsmiljö. Väl i centrum checkar vi in på vårt centralt belägna 

hotell. Kvällen fri. (L) 

Dag 2 Göteborg – Skagen – Fredrikshamn  3 aug  

Tidig morgon går färjan Stena Danica till Fredrikshamn där vi ska bo för två nätter. När färjan angör 

Fredrikshamn går turen direkt upp till Danmarks nordligaste udde. Vi åker med Sandormen ut till 

Grenen där Skagerack och Kattegatt möts i en väldig kraftmätning, ett naturfenomen som man 

bara kan uppleva på några få platser i världen. Det speciella ljuset, havet och naturens skönhet har 

länge lockat konstnärer till denna världsberömda plats. Har vi tur får vi även syn på sälarna som 

ofta ligger och latar sig på stranden.  

Allting börjar och slutar här. Vid havet. Skagenkonstnärerna bodde och verkade här i Skagen och 

fångade det magiska, mytomspunna ljuset. På Skagens museum, mitt i staden med sina trånga 

gränder, kan du beskåda konstnärernas alster och uppleva ljuset i hamnen, på klitterna och på 

Grenen.  Atmosfären i Skagen är svårslagen och gästhamnen är mäkta populär. 

Söder om Skagen, står Skagens gamla kyrktorn, kallad Den Tilsandede kirke. Kyrkan, vars riktiga 

namn är Sct. Laurentii kirke, uppfördes i slutet av 1300-talet. Sandflykten nådde kyrkan i slutet av 

1700-talet och kyrkobesökarna var tvungna att gräva sig in i kyrkan varje söndag. Kampen mot 

sanden pågick i närmare 100 år innan en segrare kunde koras. Det var sanden som tog hem spelet 

och på kungens order blev kyrkan nedlagd. Endast kyrktornet återstår i dag. Vi stannar till vid till 

den vandrande sanddynen Råbjerg Mile, som förflyttar sig i snitt 15 meter per år. 

Vi vänder söderut mot Fredrikshamn för incheckning på hotellet där middag och skön sömn väntar. 

(F) 

 

 

 



Dag 3 Ålborg - Sæby 

Ålborg är något alldeles extra. En liten metropol med internationellt format, där sevärdheter och 

upplevelser står i kö. Det här är Nordjyllands huvudstad och ligger fantastiskt vid Limfjordens 

smalaste del. Danmark må vara litet men kreativiteten i dansk design och arkitektur är stor.  

Ålborg har blivit ett kulturellt nav med spektakulär arkitektur och en nyrenoverad hamnfront full 

av liv och rörelse. Vi börjar med en 600-hundraårig historia på Aalborg Kloster som står 

majestätiskt mitt i byn, vi tittar in bakom de tjocka väggarna i en av norra Europas bäst bevarade 

klosteranläggning. Här upplever vi munkarnas matsal och inte minst den vackra munkkorridoren 

och kapitelsalen med unika fresker från 1500-talet. 

Under vägen till vårt lunchställe passerar vi flera arkitektoniska skapelser, Jørn Utzons Center (han 

som ritade operahuset i Sydney), dramatiska Musikken Hus, Nodkraft Kulturcenter m fl. Vi följer 

Strandvägen till Ålborgs första permanenta street food-marknad, ett populärt lokalt vattenhål. Här 

kan vi äta god och spännande mat från jordens alla hörn i en gammal möbelfabrik och njuta av den 

avslappande stämningen. 

Vi lämnar Ålborg under eftermiddagen, turen går till den fina pärlan, Sæby. En charmig by vid 

kusten, där vi promenerar längs de mysiga gatorna och tittar på husen, ser hantverkarna och 

glasblåsaren vid bärnstenskvarnen. Besöker den livliga hamnen där det under sommaren alltid är 

välbesökt av sjöfolk. Tillbaka till Fredrikshamn under sen eftermiddag, kvällen fri för egna 

upptäckter. (F) 

Dag 4 Mariager – Århus 

Mariager har blivit utsedd till en av Danmarks vackraste byar! Mariager – Rosrnas stad, en charmig 

stad med krokiga hus, kullerstensgator och korsvirkeshus romantiskt prydda med rosor.  

I Rosenträdgården kan vi njuta av synen av inte mindre än 400 olika arter, rosor i alla storlekar, 

färger och dofter från hela världen.   

Århus, där vi nu ska bo för två nätter, är ett verkligt internationellt kreativt nav med massor av 

roliga, skandalösa, provocerande och vackra konstverk att upptäckas på gatorna. Förutom att hålla 

huvudet upp och titta på väggmålningar och graffiti passerar vi de mest betydelsefulla platserna 

innan vi kommer till Old Town Museum, den Gamle by i Århus.  

I det världsberömda friluftsmuseet Den Gamle By finns det 75 olika hus från tiden mellan mitten av 

1500-talet och 1900-talet. De har flyttats hit från olika delar av Danmark och står under 

drottningens beskydd. Här kan vi besöka bostadshus, apotek, bokhandel, post och olika butiker 

från förr i en genuin och vacker miljö. (FL) 

Dag 5 Århus – Ebeltoft 

 

Idag lär vi känna den otroligt charmiga hamnstaden Ebeltoft med en övergripande gammal by-

charm och vackert placerad i landskapet. I den säregna miljön ser vi vackra välbevarade hus, 

speciellt det gamla Rådhuset från 1576. Bland de mysiga smala gatorna har hantverkare, 

glasarbetare, keramiker och smyckesdesigner sina butiker.  

Fregatten Jylland, det längsta träkrigsskeppet i världen har en omfattande och mycket spännande 

historia som har överlevt flera krig men ligger stolt i sin torrdocka.  

Glasmuseet i Ebeltoft är ett världsberömt museum, här kommer vi nära glasets magi och upplever 

museets skickliga glasblåsare, ett fascinerande hantverk.  

Innan vi återvänder till Århus serveras en aptitlig middag på restaurang i Ebeltoft. (FM) 



Dag 6 Århus – Grenå – Halmstad – Örebro  

Efter frukost checkar vi ut från hotellet och påbörjar färden till Grenå där vi ska ta färjan tillbaka till 

hemlandet och till Halmstad. Rutten tar dryga 4 timmar, en trevlig överfart. Efter flera fantastiska 

dagar och många fina minnen är vi åter i Örebro ca 22.30. (F) 

 

Pris: 9 400 kr 

Allt detta ingår i priset: 

Helturistbuss, klimatcertifierad  

5 hotellnätter  

1 färjeöverfart Göteborg-Fredrikshamn 

1 färjeöverfart Grenå-Halmstad 

5 frukostar 

2 luncher 

3 middagar 

Sandormen 

Reseledare/guide 

 

Tillval: 

Ålborgklostret 4 aug:  

Den nästan 600-åriga historia ges under vandringen i klostret salar. Vi kommer in bakom de tjocka 

väggarna i en av norra Europas bäst bevarade klosteranläggningar. Här kan vi bland annat uppleva 

munkarnas matsal, den tidigares vardagsrum och inte minst den vackra munksalen och 

kapitelsalen med unika fresker från 1500-talet.  PRIS: 150:-  

Århus Old Town 5 

I det världsberömda friluftsmuseet Den Gamle By finns det 75 olika hus från tiden mellan mitten av 

1500-talet och 1900-talet. De har flyttats hit från olika delar av Danmark och står under 

drottningens beskydd. Här kan vi besöka bostadshus, apotek, bokhandel, post och olika butiker 

från förr i en genuin och vacker miljö.  PRIS: 220:-  

Glasmuseet i Ebeltoft : 

Ett av världens ledande glasmuseer - Här  upplever du europeiska mästerverk, arkitektoniska 

mästerverk och vackra omgivningar – i verkstaden arbetar skickliga glasblåsare i samarbete med en 

formgivare. Låt inspireras av färg, form och skönhet!  PRIS: 175:-  


