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Dag 1 – Råbjerg Mile og ankomst 
til Skagen
Efter opsamling og inden ankomst til 
Skagen gør vi hold ved Råbjerg Mile. 
Råbjerg Mile er Danmarks største 
vandreklit og et naturskønt område, 
hvorfra vi kan se både Vesterhavet og 
Kattegat. Vi vil nyde vores medbragte 
sandwich i disse skønne omgivelser. Vi 
ankommer herefter til det herlige Fol-
dens Hotel i hjertet af Skagen. Efter 
en dejlig 2-retters middag på hotellet 
er der 1 times frivillig byvandring med 

rejselederen hvor vi kigger nærmere på 
gågaden og havnen.

Dag 2 – Grenen, tur med Sandor-
men og Gl. Skagen
Grenen er en af Danmarks største na-
turattraktioner, og den skal vi selvføl-
gelig opleve. Et besøg på Grenens spids 
med Sandormen er en spændende og 
inspirerende tur, hvor du kan få infor-
mation om kystlinjens forandring og 
naturens mangfoldigheder. På vej mod 
toppen af Danmark ser vi Skagen Fyr, 
også kendt som det grå fyr. Fyret er pla-
ceret præcis midt mellem Kattegat og 
Vesterhavet og er Danmarks næsthøje-
ste fyr. Grenen er scenen, hvor en fan-
tastisk naturoplevelse udspilles ved en 
kombination imellem sandet, vandet 
og det imponerende lys. Er man heldig, 
kan man ud over hundredvis af måger 
samt opleve de store flyvere – havørn, 
kongeørn og fiskeørn. Besøget fulden-
des 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. Om eftermidda-
gen tager vi bussen til Gammel Skagen. 
Har du ikke set denne bydel endnu, så 
kan du godt glæde dig. Gammel Ska-
gen er indbegrebet af den romantik og 
skønhed, man også forbinder med det 
nordjyske, og ikke mindst det lys, der 
trak skagensmalerne til. Om aftenen er 
der 2-retters middag på hotellet.

Dag 3 – Tid på egen hånd i Skagen 
eller tur til Læsø (tilkøb)
I dag kan du vælge om du vil med på 
tur til Læsø (tilkøb: 395 kr.) eller om du 
vil gå på opdagelse i Skagen på egen 
hånd. Turen til Læsø byder efter fær-
geoverfarten fra Frederikshavnpå en 
spændende ø-rundtur, hvor vi får for-
talt om øens unikke natur, historie og 
kultur. Vi får også et indblik i nogle 
af de lokale erhverv, der kendetegner 
Læsø, nemlig saltsydning og jomfru-

SKAGEN - TOPPEN AF DANMARK

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

• Charmerende & centralt hotel i Skagen

• Tur med Sandormen

• 3 x 2-retters middag

• Aften byvandring med rejselederen 

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

Byen, der emmer af kunst og historie er mest kendt for at være hjem for Skagensmalerne. Besøg 

Danmarks nordligste punkt og en af vores største naturattraktioner, Grenen og kom med en tur med 

Sandormen. På dag 3 kan du vælge at tilbringe ekstra god tid i smukke Skagen eller tage med til 

Læsø hvor vi bl.a. oplever husene med de unikke tage af tang, øens saltsyderi og virkelig bliver oplyst 

om øens historie og livet herpå i selskab med en lokal guide.

4 dage
fra

kr. 3.995



w w w . a n s r e j s e r . d k  |  T l f .  7 0 2 6  0 0 4 9

 AFGANGE VARIGHED PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer
√ Busrejse i 4 stjernet luksusbus
√ Kaffe/the i bussen efter behov
√ 3 nætter på Foldens Hotel i delt  

dobbeltværelse
√ 1 x frokostsandwich som nydes ved 

Råbjerg Mille
√ 3 x morgenmad
√ 3 x 2-retters middag på Foldens Hotel
√ Tur med Sandormen
√ Transport og udflugter ifølge        

program
√ Dansk rejseleder
√ Ans Rejsers Tryghedsgaranti
√ Skatter, afgifter samt bidrag til      

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person
• Enkeltværelse kr. 995,-
• Fast plads i bussen kr. 95,-
• Tur til Læsø inkl. Lokal guide og  

sandwich fra Læsø Slagter kr. 395,-

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

hummerfiskeri. Turen taget ca. 5 timer, og vi er 
i selskab med en lokal guide, som vil guide os. 
Vi skal på Tanghus Ruten og undervejs rundt på 
øen ser vi Vestrø Kirke, Museumsgården med 
det imponerende tangtag, Læsø Kur, der er en 
ombygget kirke, som i dag fungerer som kur-
bad samt Læsøs hovedstad Byrum. I løbet af 
dagen skal vi nyde en dejlig sandwich fra den 
lokale Læsø Slagter.Vi slutter naturligvis den 
sidste aften i Skagen af med en 2-retters mid-
dag på hotellet. Bliver du hjemme i Skagen kan 
du herunder læse om de mange oplevelser om-
rådet byder på.

Dag 4 – Den tilsandede kirke og hjemrejse
Efter morgenmad på hotellet pakker vi bussen 
og kører mod klitterne vest for Skagen by, hvor 
tårnet af den gamle sognekirke, den middelal-
derlige Sct. Laurentius kirke, i dag kendt som 
’Den tilsandede kirke’ står. I fire hundrede år 
samlede den menigheden, indtil sandflugten 
lagde sig hen over kirkevej og kirkegård og 
forfaldet satte ind, så man i 1795 så sig nød-
saget til at ophøre med at holde gudstjeneste, 
og kirken blev lukket. Kirken menes opført i 
sidste halvdel af 1300-tallet og var på den tid 
den største i Vendsyssel. Vi fortsætter herefter 
til vores udgangspunkter.

Oplevelser i Skagen
Drachmanns hus: Huset indeholder omkring 
150 malerier og tegninger, og står stort set som 
ved digterens død i 1908. Holger Drachmann 
skrev bl.a. ”Midsommervisen”. Huset fungere-
de både som bolig og atelier for ham og frem-
står i dag som et spændende kunstnerhjem, der 
er et besøg værd. 

Anchers Hus: Huset står endnu, som da det var 
beboet af Ancher-familien, men er i dag et mu-
seum, hvor I kan se den store samling af både 
egne og andre kunstneres værker. Her får i et 
fascinerende indblik i skagensmalernes liv og 
levned. 

Skagen Odde Naturcenter byder både på kunst, 
design og natur. I de unikke arkitektoniske ram-
mer, der er tegnet af Jørn Utzon. Her fortælles 
blandt andet om den smukke natur på odden, 
det er muligt at smage bjesk, og stedets natur-
vejleder fortæller gerne om oddens dannelse, 
fugle, hugorme, firben og en masse andet. 

Skagen Fyr også kendt som det grå fyr. Oplev 
den fantastiske udsigt fra toppen af det 46 me-
ter høje fyr, hvor der er 210 trin op. Fyret er 
placeret præcis midt mellem Kattegat og Ve-
sterhavet og er Danmarks næsthøjeste fyr. 

Skagens Museum rummer malerier, tegninger 
og skulpturer udført af de mange berømte 
kunstnere, der besøgte Skagen i perioden 1870-
1930.

Kystmuseet Skagen er et spændende kombine-
ret frilands- og udstillingsmuseum med special-
samlinger om fiskeri, redningsvæsen og søfart.

 12.06. - 15.06.  4 dage 3.995,-

Sandormen


