
MARIAGER BY OG FJORD
Vi skal besøge Mariager ”Rosernes By” med brostensbelagte gader og gamle bindings-
værkshuse samt sejle med hjuldamperen Svanen på en idyllisk tur på Mariager fjord.

Midt formiddag ankommer vi til Mariager ”Rosernes 
By”, med brostensbelagte gader, gamle bindings-
værkshuse, gadelygter, roser og skønt beliggende med 
havnen ved den smukke Mariager Fjord. Vi får her en 
spændende historisk byvandring med lokal guide i den 
gamle bydel. Byen er grundlagt i 1400 tallet og har 
seværdigheder som Klosterkirken, Det Gamle Rådhus, 
Det Gamle Købmandsgård, hotel Postgården og Tor-
vet. 

Sidst på formiddagen kører vi ned forbi Mariager havn 
inden vi forlader den hyggelige by. 

Turen går nu ad den smukke vej øst om og langs Ma-
riager fjord og via Hadsund og Hadsund broen til Re-
staurant Bramslev Bakker på nordsiden af Mariager 
fjord. Restaurant Bramslev bakker ligger med en im-
ponerende udsigt over Mariager Fjords dramatiske is-
tids skabte landskab. Bakkerne med hårdføre enebær-
buske, gør området til noget helt særligt. Her i disse 
smukke omgivelser skal vi nyde en dejlig middag.

Efter middagen skal vi strække benene for der er fæl-
les gåtur ned af de smukke bakker til fjorden og hjul-
damperen Svanens anlægsbro. Nu skal vi på en ene-
stående sejltur på Mariager fjord med udsigt til den 
smukkeste natur. 

Midt på eftermiddagen anløber Svanen Hobro Havn 
ved Søndre Kajgade, hvor bussen venter os.  Vi drikker 
eftermiddagskaffe med medbragt kage på hjemvejen, 
hvor vi gør holdt et smukt sted. Vi er hjemme igen ef-
ter en dejlig tur, sidst på eftermiddagen.

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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