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Danmark rundt

Fra Hvide Sande 
over de danske 
øer til Stevns
Selvom Danmark er et lille land, er her 
mange naturperler og kontraster mellem 
landsdelene. Den jyske vestkyst er præget 
af udstrakte strande og barsk natur, mens 
Fyn domineres af frodigt landskab med 
skove og bakker. Syd for Fyn ligger sejler-
nes paradis, Det Sydfynske Øhav, med idyl-
liske småøer. Det flade Lolland har åbne 
grønne landskaber, mens Sydsjælland 
er kuperet og grøn – og på Stevns er der 
vældige kridtklinter ud mod Østersøen.

DAG 1 
Skjern – Hvide Sande – Vestjylland 
Efter morgenkomplet i Bredlund kører vi til Skjern 
Enge, hvor vi ser og hører om Skjern Å-projektet. 
Turen fortsætter til Ringkøbing, hvor vi nyder den 
charmerende bys gamle bygninger og brostensbelag-
te gader. Efter frokost i Ringkøbing tager vi til Hvide 
Sande, hvor vi ser havnen og det store sluseanlæg. 
Vi fortsætter til Esbjerg og oplever på vejen Svend 
Wiig Hansens ni meter høje skulptur “Mennesket ved 
Havet”. Efter aftensmaden er der mulighed for en 
spadseretur i byen.

DAG 2 
Sønderjylland – Als – Faaborg – Fyn
Turen går forbi Danmarks ældste by Ribe til Gråsten, 
hvor man kan besøge Gråsten Slotspark. Næste stop 

er Dybbøl Mølle, hvor vi hører om de voldsomme 
kampe, som fandt sted i 1864. Turen fortsætter til Als, 
hvorfra vi sejler med færgen til Bøjden på Fyn. Der er 
mulighed for at spise frokost på færgen. Efter sejl- 
turen kører vi til Danmarks ældst bevarede vandmølle 
Kaleko Mølle og fortsætter gennem Svanninge 
Bakker, hvor vi holder kaffepause. Vi ankommer til Gl. 
Avernæs, der ligger helt ned til Helnæsbugten. 

DAG 3
Fynske Øhav – Stevns – Køge
Fra Gl. Avernæs kører vi forbi Hvidkilde Slot til 
Svendborg og over den smukke Svendborgsundbro 
til Tåsinge, hvor vi besøger Elvira Madigan og Sixten 
Sparres gravsted på Landet Kirkegård. Fra Langeland 
sejler vi til Tårs på Lolland, hvor der er mange sukker-
roemarker. Turen fortsætter over Falster til Sjælland 
og videre mod kalklandet Stevns og Stevns Klint. Her 
besøger vi Stevnsfortet, der er indrettet som kold-
krigsmuseum, og Gammel Højerup Kirke der ligger 
helt ude på kanten af Stevns Klint. Vi når vores hotel i 
Køge, nyder aftensmaden og en byrundtur til fods.

DAG 4
Trelleborg – Kerteminde – Odense
Vi kører mod Slagelse, hvor vi besøger Vikingeborgen 
Trelleborg, og fortsætter til Fyn, hvor vi først besøger 
fiskerpigen Amandas Kerteminde, inden vi kommer 
til fynsmalernes museum, Johannes Larsen Museet. 
Herfra videre til Odense, hvor vi på en gåtur gennem 
de gamle gader bl.a. ser Rådhuset og Domkirken, lige-
som vi kigger forbi H. C. Andersens Hus. Sidst på efter-
middagen er der anretning med kaffe i Hedensted.

OM HOTELLERNE
Scandic Olympic Esbjerg
Scandic Olympic Esbjerg ligger i centrum af Esbjerg 
med storslået udsigt og i gåafstand til havnen og gå-
gaden. På hotellet findes restaurant, bar og Wi-Fi. Alle 
værelser har bad og toilet samt TV. Forplejningen er 
buffet om morgenen og 2-retters menu om aftenen. 
Læs mere på www.scandichotels.dk

Sinatur Hotel Gl. Avernæs
På den tidligere herregård Sinatur Gl. Avernæs finder 
man en smuk hovedbygning, stemningsfulde opholds-
rum, restaurant, bar og en skøn udsigt til Helnæs-
bugten. Alle værelser er med bad og toilet samt TV. 
Forplejningen er buffet om morgenen og 2-retters 
menu om aftenen. Læs mere på www.sinatur.dk

Hotel Niels Juel
Hotel Niels Juel ligger direkte ved den charmeren-
de havn og tæt ved centrum. Hotellet råder over 
restaurant, bar/lounge og elevator. Alle værelser er 
med bad og toilet, hårtørrer, minibar, TV og telefon. 
Forplejningen er buffet om morgenen og buffet og 
kaffe om aftenen. Læs mere på www.hotelnielsjuel.dk

 4 DAGE FRA 3.895

Stevns Klint

BUSREJSE • 4 DAGE

AFREJSEDATO RUTE PRIS

22. juni 4D 3.895
3. august 4D 3.895

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 560

INKLUDERET I PRISEN
• 4-stjernet bus
• 1 x overnatning i Esbjerg 
• 1 x overnatning i Gl. Avernæs
• 1 x overnatning i Køge
• 3 x morgenmad
• 3 x aftensmad
• 1 x morgenkomplet (udrejse) 
• 1 x anretning med kaffe (hjemrejse)
• Udflugter ekskl. entréer
• Dansk rejseleder

ENTRÉER Vikingeborgen Trelleborg ca. DKK 65. 
Koldkrigsmuseet Stevnsfortet entré ca DKK 15, 
rundvisning og entré ca. DKK 100, Johannes 
Larsens Museet ca. DKK 75.
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