
 
 
 
 

 
 
 
 
Opsamling:  
Herning:  Markedspladsen kl. 07.00 
Ikast:  Ved Netto  kl. 07.15 

  
Pr. person kr.  2.795 
Inkl. al kørsel, kaffe og rundstykke på udrejsen, entre og rundvisning på Skagen 

Museum, Sandormen, dagstur til Læsø inkl. lokal guide og madpakke, 2x 

overnatning på Hotel Herman Bang med aftenmenu (forret og hovedret) inkl. én 

øl/vand samt morgenmad, entre til Nordsøen Oceanarium samt frokost (inkl. én 

vand/øl), erfaren rejseleder fra Skave Turistfart, alle lovpligtige skatter og afgifter 

samt bidrag til garantifonden.  

Ekskl. drikkevarer. Eneværelsestillæg kr. 600 

Afbestillingsforsikring: 170 kr. per person (Enkeltværelse: 207 kr.) 

  
Tilmelding 
Kan ske fra 1. februar og senest 10. april 2020 til Skave Turistfart, efter ”først til 
mølle princippet”  
Betaling: Skal ske 14 dage efter tilmelding. Senest en måned før afrejse. 
Til: Skave Turistfart A/S, Viborgvej 248, 7500 Holstebro 
Tlf. 97 46 80 55 
E-mail: info@skave-turistfart.dk 
Opgiv ved tilmelding: Turnavn, navn på deltagere, adr., tlf., mail, 
dobbeltværelse eller enkeltværelse, specielle hensyn og påstigningssted. 
Tilmelding helst per mail.  
Turen gennemføres ved min. 35 pers. 

 
 

 

TOPPEN AF DANMARK 
 Den 12. – 14. maj 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kom med til toppen af Danmark med besøg i Skagen og dagstur 

til Læsø. Oplev Skagen museum, Læsø med en oprindelig ro og 

naturlig skønhed og dyk ned i Nordsøens Oceanarium, hvor 

nysgerrige og smukke dyr har deres hverdag.  

Tre dage på toppen af Danmark. 
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Dag 1:  

Efter endt opsamling kører vi nordpå mod Skagen, Danmarks nordligste by ved 

Grenen, hvor de to have mødes. Undervejs serveres rundstykke med kaffe. Vel 

ankommet til Skagen begiver vi os mod Skagen Museum, som er et internationalt 

anerkendt museum dedikeret til skagensmalerne, kunstnerkolonien med malere 

som Krøyer, Anna og Michael Ancher, Tuxen m.fl. der slog sig ned i Skagen i 1800-

tallet. Vi bliver delt op i to hold og får her en rundvisning mellem de smukke 

kunstværker bl.a. udstillingen af Holger Drachmann ”Jeg er hav”.   

Herefter har vi tid på egen hånd i Skagen til både seværdigheder og frokost. 

Mulighederne er mange, og rejselederen hjælper gerne med ideer.  

Vi begiver os mod Grenen, hvor Sandormen venter os. Vi bliver transporteret hele 

vejen ud til spidsen, hvor havene Skagerrak og Kattegat mødes og kulminerer med 

hinanden. Det er en helt speciel oplevelse at stå med ét ben i hvert hav, mens man 

betragter bølgerne, der slår mod hinanden fra hver side. Grenen er et fascinerende 

udflugtsmål, som består af aflejret sand og grus, som er blevet transporteret af de 

stærke strømme, og over de sidste 100 år er strandvolden vokset 1 km i længden.  

Sidst på eftermiddagen sætter vi kurs mod Frederikshavn, der ofte i folkemunde 

kaldes, 'Den lille storby', da byen er porten til Norden og et internationalt 

trafikknudepunkt.  

Vi indkvarteres på Hotel Herman Bang*** i Frederikshavn, et rigtigt byhotel med 

nostalgi og charme.  Historien går helt tilbage til 1882, så hotellet emmer af sjæl og 

nostalgi. Hotellet er beliggende midt i Frederikshavn ved byens gågade med kort 

afstand til færgehavnen.  

Aftenmenuen er inklusiv én øl/vand og dessert nydes i hotellets utraditionelle og 

livlige Restaurant Empire. Her er stemningen uhøjtidelig og hyggelig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 2:  

Efter et tidligt morgenbord tager vi fra hotellet for at nå morgenfærgen mod Læsø, 

så har vi hele dagen på solskinsøen i Kattegat. Læsø er den største ø i Kattegat, 

beliggende midt imellem Frederikshavn og Göteborg. Læsø er nok mest kendt for 

sin saltsydning, der i dag er en velbesøgt turistattraktion, ligesom den udgør en 

central del af øens historie. Gårde med tangtage, de såkaldte tanggårde, bliver 

også ofte fremhævet som en central del af øens fortid og nutid. Efter en sejltur på 

halvanden time er vi på øen. Ved ankomst får vi vores lokalguide med ombord i 

bussen og kører rundt til de mange forskellige kendte steder på øen. I løbet af de 

næste ca. 4 timer kommer vi bl.a. til Byrum Kirke, Museumsgården, Østerby, 

saltsyderiet og meget, meget mere. Ved Saltsyderiet holder vi en frokostpause 

efter rundvisningen, bestående af en madpakke med gode håndmadder fra den 

lokale købmand. Kl. 15.00 er vi med færgen retur til fastlandet efter en 

oplevelsesrig og lærerig dag på Læsø. 

Vi nyder igen aftensmåltidet på hotellet, imens der bliver talt omkring dagens gode 

oplevelser. 

Dag 3:  

Efter en god nats søvn kører vi mod Hirtshals for at gå på ekspedition i en verden 

fuld af unikke oplevelser i Nordeuropas største akvarium, Nordsøen Oceanarium. 

Vi oplever det gigantiske Oceanarium med klumpfisk og stimefisk – og sælariet 

med søde, nysgerrige sæler og smukke mægtige gråsæler. Besøget starter med en 

kort introduktion til stedet, inden sælerne fodres. Derefter er det tid til frokost, 

inden vi skal se dykkerne hoppe i vandet for at fodre klumpfiskene. Der vil også 

være tid på egen hånd, inden vi tager med bussen sydpå. 

Forventet hjemkomst sent eftermiddag.  
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