
180  DANMARK

Smuk natur, romantiske øer og god stemning
Den jyske vestkyst er ikke kun brede  
sandstrande og vilde bølger. På denne 
tur skal vi stifte bekendtskab med den 
smukke og rå natur og se levn fra 1. og 2. 
Verdenskrig. Vi skal opleve den romantiske 
ø Fanø, der er kendt for sine mange sæler, 
og Rømø med de flotte kommandørgårde 
og Sankt Clement-Kirken. Vi bor i centrum 
af Esbjerg, på Scandic Olympic, hvor vi kan 
nyde den storslåede udsigt til havnen. 

DAG 1
Nr. Nebel – Blåvandsfyr
Efter morgenkomplet i Bredlund kører vi mod  
Nr. Nebel. Vi kommer gennem Blåbjerg Plantage og 
forbi Filsø Naturpark, hvor store flokke af krondyr 
har deres hjem. Efter frokost kører vi til Tirpitz-
stillingen, der bestod af to bunkere, og som var en 
del af Atlantervolden. Her er der mulighed for at 
dykke ned i historien og opleve et af Hitlers enorme 
bunkers-projekter. På vejen kommer vi også forbi 
Blåvandsfyr, hvor der er en enestående udsigt over 
Horns Rev, Skallingen og Ho Bugt. Sidst på eftermid-
dagen ankommer vi til vores hotel i Esbjerg, hvor vi 
indkvarteres og nyder vores aftensmad.

DAG 2
Fanø – Esbjerg 
Efter morgenmaden kører vi langs industrihavnen 
til Fanøfærgen og sejler til den lille ø, hvor sælerne 
måske hilser på os. Først går turen til den brede 
strand sydpå mod Sønderho, hvor vi besøger kirken, 
som kan prale af at være den kirke i Danmark, som har 
flest kirkeskibe hængende under loftet. Herefter er 
der tid på egen hånd til at gå på opdagelse. Vi spiser 
frokost på øen, inden vi ankommer til fastlandet igen. 
Herefter aflægger vi Fiskeri- og Søfartsmuseet et be-
søg. Her får vi en spændende indsigt i havets, havnens 
og fiskeriets betydning for Esbjerg og Fanø. Vi spiser 
aftensmad på hotellet.

DAG 3
Rømø – Møgeltønder
Efter morgenmaden tager vi afsked med vores hotel 
og kører mod Rømø, hvor hvalfangst har sat sit præg 
på øen. Vi kører en tur rundt på Rømø og ser bl.a. flere 
af de smukke, gamle gårde kaldet kommandørgårde 
samt Sankt Clement-kirken, hvis kirkegård rummer 
flere store kommandørgravsten. Efter besøg på Rømø 
sætter vi kurs mod Møgeltønder og nordpå til Ribe, 
der kan prale af at have et af Danmarks ældste råd-
huse, en mægtig domkirke og ikke mindst en vældig 
interessant vikinge- og middelalderhistorie. Frokost 
på egen hånd. I løbet af eftermiddagen fortsætter 
turen nordpå.

OM HOTELLET
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, toilet og TV. Forplejningen er buffet 
om morgenen, og om aftenen serveres en 3-retters 
middag/buffet i restauranten.

 3 DAGE FRA 2.795

På turen kommer vi 
også forbi Blåvandsfyr

Vi besøger Ribe – 
Danmarks ældste by

BUSREJSE • 3 DAGE

AFREJSEDATO RUTE PRIS

29. maj 4B 2.795
28.  juli 4B 2.895
28. august 4B 2.895

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 500

INKLUDERET I PRISEN
• 4-stjernet bus
• 2 overnatninger i Esbjerg
• 2 x morgenmad
• 2 x aftensmad
• 2 x frokost (1. og 2. dag)
• 1 x morgenkomplet (udrejse)
• Udflugter ekskl. entréer
• Dansk rejseleder

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/VAD

Fanø, Rømø og Vadehavet


