SKT. HANS I NORDJYLLAND
Rejseprogram

Afgang
23.06 2021
3 dage

Vi sætter kursen nordpå mod Danmarks nordligste by, Skagen. Undervejs serveres rundstykke og
morgenkaffen inden ankomst til Lønstrup. Her nydes de medbragte sandwich ved det lokale redningshus,
inden vi til fods bevæger os ud med den omvandrende historiefortæller Allan Norman Sørensen på en
byvandring på 1,5 time.
Vel ankommet til Skagen, tager vi en mindre rundtur i byen med bussen inden indkvartering på vores hotel.
Vi bor på Hotel Skagen, lige midt i Skagens centrum. Værelsernes indretning er inspireret af Skagens
seværdigheder og attraktioner. Samtlige værelser har siddekrog og eget badeværelse. Vi mødes alle i
hotellets restaurant til 2-retters sommermenu, inden vi begiver os på gåben ud til det gamle vippefyr (ca. 1
km), hvor aftenens Sct. Hans tale og bål finder sted. Skt. Hans aften er en aften med stolte traditioner i
Skagen. Hvert år mødes tusindvis af mennesker ved Vippefyret. Når bålfesten er slut, er vi klar til en gammel
Skagens tradition; solbærrom og æbleskiver.
Voergaard Slot ligger midt i Vendsyssel, beskyttet bag brede voldgrave. Det smukke renæssanceslot rummer ikke alene
en imponerende samling af franske kunstskatte, men også en helt utrolig historie. Den guidede tur på slottet rummer
fremvisninger af de smukke saloner samt fortællinger om før-reformationens magtfulde biskop Stygge Krumpen, den
berygtede adelskvinde Ingeborg Skeel og den helt utrolige historie om den seneste ejer grev Ejnar Oberbech Clausen,
der som ganske ung tager til Frankrig for senere at vende hjem til Voergaard med uhørte rigdomme.
Efter et tidligt morgenbord fra hotellets restaurant på øverste etage, tager vi 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, lige som 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 og saltsyderiet. 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 igen til
fastlandet efter en oplevelsesrig og lærerig dag på Læsø.
På hjemturen stopper vi hos St. Binderup Kro ved Aars for at nyde en toretters middag i de historiske bygninger, hvor
historien går helt tilbage til 1617. I dag er kroen efter nænsom, men gennemgribende om- og tilbygning en af
Danmarks mest autentiske med helt sin egen stemning og kendt for de gode danske retter.
Ca. kl. 21-22.00 er vi tilbage i hjembyerne efter to helt specielle dage i Nordjylland.

Fotos: Turisthus Nord

Rejsen indeholder:

,-

Pris pr. person

 Kørsel i 4 stjernet bus

Arrangør:
Skave Turistfart A/S

 Smurt rundstykke med kaffe
 Frokost sandwich
 Overnatning på Hotel Wake up
Bernstorffsgade inkl. morgenmad
 Guidet tur i København

Bestilling
Skave Turistfart A/S

 Skovtårnet

97 46 80 55

 Bidrag til Rejsegarantifonden samt alle
lovpligtige skatter og afgifter

info@skave-turistfart.dk

Opsamlingstider:
Silkeborg

Kl. 08.30

Ikast

Kl. 09.10

Hammerum

Kl. 09.20

Herning

Kl. 09.30

Skive

Kl. 10.30
Ret til ændringer forbeholdes.

