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SKAGEN & LÆSØ 
- TOPPEN AF DANMARK

• Tur til Læsø

• Meget indhold til en skarp pris

• 4-stjernet luksusbus

• Tid på egen hånd i Skagen

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

Skagen

Frederikshavn
Læsø



 • Medlem af rejsegarantifonden nr.  1731 • www.ansrejser.dk

            19.05 - 21.05                            3 dage                                        2.995

 AFGANG VARIGHED PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
•  Busrejse i 4-stjernet turistbus
•  Ophold 2 nætter på Foldens Hotel
•  2 x morgenmad , 2 x frokost- 

sandwich samt 2 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. øvrige entreer)
•  Skagen Naturcenter
•  Sandormen
•  Rundvisning og entré museumsgår-

den
•  Dansk rejseleder
•  Skatter, afgifter samt bidrag til rejse-

garantifonden

Tillæg pr. person:
•  Enkeltværelse kr. 550
•  Afbestillingsforsikring fra kr. 181       

Foldens Hotel 3***
Hotellet ligger i gåafstand til centrum 
og stranden. Alle værelser er naturlig-
vis med bad/toilet. Bemærk værelser-
ne kan variere i størrelse. Se mere på 
www.foldens-hotel.dk

Dag 1 - Ankomst til Skagen (F, A)
Efter opsamlingen kører vi direkte til 
Skagen, så vi får mest muligt tid i den 
skønne by. Vi kører direkte til Grenen, 
hvor der er mulighed for at nyde den 
medbragte frokost sandwich. 

Grenen er en af Danmarks største na-
turattraktioner. Et besøg på Grenens 
spids med Sandormen er en spænden-
de og inspirerende tur, hvor du kan få 
information om kystliniens forandring 
og naturens mangfoldigheder. Grenen 
er scenen, hvor en fantastisk naturop-
levelse udspilles ved en kombination 
imellem sandet, vandet og det impone-
rende lys. Er man heldig, kan man ud 
over hundreder af måger, også opleve 
de store flyvere – havørn, kongeørn og 
fiskeørn. Besøget i Skagen fuldendes 
med en tur i Sandormen til Grenens 
spids, hvor der også er mulighed for at 
stå med den ene fod i Skagerrak og den 
anden i Kattegat. Herefter kører vi til 
Foldens Hotel som danner rammen om 
vores ophold de næste 2 nætter. 

Dag 2 - Læsø (M, F, A)
Efter morgenmaden kører vi til Frede-
rikshavn og tager færgen til Læsø. Vi 
ser øens saltsyderi og går heller ikke 
glip af øens museum, hvor vi bl.a. ser 
de specielle tangtage. Vi spiser vores 
medbragte frokost på øen og er tilbage 

igen i Skagen til aftensmaden.

Dag 3 - Skagen og hjemtur (M)
Efter morgenmaden starter vi dagen 
med besøg på Skagen Odde Naturcen-
ter, hvor der vises både kunst og design 
foruden deres naturafdeling. I daglig-
tale Ørkenfortet, grundet beliggenhe-
den midt i det enestående naturom-
råde på Danmarks nordligste spids. De 
unikke arkitektoniske rammer er skabt 

af Jørn Utzon, som blev inspireret af 
naturen. Udover fortælling om natu-
ren, smager vi på bjesk og fodrer firben 
og frøer! Et alsidigt besøg venter os. 

Vi kører retur til Skagen, hvor der bliver 
tid på egen hånd - til at spise frokost 
(ekskl.), shopping og andet. 

Vi starter hjemturen midt på eftermid-
dagen. Forventet hjemkomst først på 
aftenen. 

Hold ferie i Danmarks nordligste by Skagen, som til enhver tid er et besøg værd hele året rundt. Des-

uden kommer vi på denne tur også til Læsø og oplever husene med de unikke tage af tang.

Udsigt over Grenen  

Læsø Museumsgård Aftenstemning på Skagen Havn

            01.06 - 03.06                            3 dage                                        2.995

Skagen

Frederikshavn
Læsø

            24.08 - 26.08                            3 dage                                        2.995


