
MARIAGER BY OG FJORD SAMT  
VIKINGER I HOBRO

Besøg i Mariager ”Rosernes By”, sejlads med hjuldamperen Svanen og besøg på Fyrkat.

Midt på formiddagen når vi frem til Mariager, hvor vi 
står af ved Klosterkirken og har nu tid på egen hånd. 
Før middag kører vi Restaurant Bramslev Bakker, hvor 
der er en imponerende udsigt over Mariager Fjords 
landskab. Her skal vi skal vi nyde en dejlig middag på 
restauranten, hvorefter der er der fælles gåtur til fjor-
den og hjuldamperen Svanens anlægsbro.

Nu skal vi på en idyllisk sejltur med Svanen, hvor vi ny-
der Mariager fjord og dens smukke natur. Midt på ef-
termiddagen anløber Svanen Hobro Havn ved Søndre 
Kajgade, hvor bussen venter. Herfra er der kun en kort 
tur til vores næste besøg på Vikingecenter Fyrkat. I år 
980 under den danske vikingekonge Harald Blåtand 
blev Fyrkatborgen opført. Fyrkat er der ikke mere men 
selve ringvolden kan stadig opleves. Vikingegården og 
de ni huse er rekonstruerede.

Vi starter ved Vikingegården, hvor vi modtages af en 
viking. I Langhuset på Fyrkatgården sætter vi os om-

kring bålet, der brænder i den hjemmebyggede kup-
pelovn. Vores guide fortæller om livet på vikingegår-
den, de forskellige huse og håndværk, husholdning, 
påklædning og meget mere. Efter den spændende for-
tælling nyder vi kaffe og medbragt kringle på borde 
og bænke, hvorefter der er tid på egen hånd i Vikinge-
gården. Der er mulighed for at gå rundt i husene, gå 
en tur i besøgscentret med udstillingen om Fyrkat og 
vikingetiden og besøge museumsbutikken. På hjemtu-
ren kører vi forbi ringvolden der kan stadig opleves. 
Her gør vi et kort ophold. Vi er hjemme til aften efter 
en dejlig dag.

I turen er inkluderet:
• Bustur i 4 stjernet luksusbus
• Morgenkaffe, bolle og snegl i bussen
• Guidet rundvisning i Mariagers gamle bydel
• To retters middag på Bramslev Bakker
• Sejltur med ”Svanen” på Mariager fjord
• Kaffe og kage ved bussen på hjemturen
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