
Rejseprogram 

Kursen er sat. Vi vender snuden nordpå mod Danmarks nordligste by, Skagen. Undervejs serveres et 
smurt rundstykke og morgenkaffe 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.  

I klitterne vest for Skagen by står tårnet af den gamle sognekirke, den middelalderlige Sct. Laurentius 
kirke, i dag kendt som ’Den tilsandede kirke’. I fire   hundrede år samlede den menigheden, indtil sand-
flugten lagde sig hen over kirkevej og kirkegård og forfaldet satte ind, så man i 1795 så sig nødsaget til at 
ophøre med at holde gudstjeneste, og kirken blev lukket.  Vel ankommet til Skagen, tager vi en 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 menu. Aftenen skydes i gang med en cocktail, hvorefter der er mulighed 
for afslapning og hygge i baren eller udforske Skagens byliv på egen hånd. 

Efter morgenbordet tager vi afsked fra hotellet og går de 5 minutters gang til Skagens Museum, hvor vi 
skal opleve museet sammen med en professionel guide, essentielt for en unik oplevelse på museet, som 
besidder og udstiller malerier, tegninger og skulpturer udført af de mange kunstnere, der besøgte     
Skagen i perioden 1870-1930. Med hovedværker af P.S. Krøyer, Anna Ancher og Laurits Tuxen oplever vi 
nogle af Danmarks bedst kendte malerier samtidig med vi får et kig på Anna Ankers særudstilling.  

Timerne midt på dagen er på egen hånd, hvor der er rig mulighed for at opleve mere af byen på toppen 
af Danmark. Måske en tur på havnen eller et besøg i et af de andre museer - mulighederne er mange og 
rejselederen hjælper gerne med forslag til aktiviteter og frokost på egen hånd.  

Inden afrejse, fra det nordligste af Danmark, skal vi en tur med Sandormen, helt ud til Grenen, hvor   
Skagerrak og Kattegat mødes og støder sammen. Det er en helt speciel oplevelse at stå med ét ben i 
hvert hav, mens vi betragter bølgerne, der slår mod hinanden fra hver side. Vi nyder en kop kaffe ved 
bussen inden vi vender snuden sydpå med bussen. Forventet hjemkomst kl. 20.30 – 21.30 efter to   
skønne dage på toppen af Danmark.  

 

 

Byen der er berømt for lyset, havet, kunsten og de karakteristiske gule huse.  

SKAGEN 
DANMARKS NORDLIGSTE BY 

Afgang 

16.09 2020 

2 dage 



Rejsen indeholder: 

✓ Kørsel i 4-stjernet bus  

✓ Smurt rundstykke med kaffe 

✓ Lækker frokostsandwich 

✓ Program inkl. entre og rundvisning 

✓ Overnatning på Skagen Hotel inkl.  

     halvpension og  én aften cocktail 

✓ Erfarende rejseleder fra Skave Turistfart 

✓ Bidrag til Rejsegarantifonden samt alle  
      lovpligtige skatter og afgifter 
 

Opsamlingstider 

Skave Turistfart Kl. 06.30 

Herning Kl. 07.30 

Hammerum Kl. 07.40 

Ikast Kl. 07.50 

Silkeborg Kl. 08.30 

Abonnentpris pr. person     2.095,- 
Enkeltværelsestillæg 

Afbestillingsforsikring 
 

Arrangør 

Skave Turistfart A/S 

 

350,- 
128,- 

Bestilling  

  Læserklubben Mediehusene Midtjylland 

96 26 37 56 og 87 22 84 69 

mail@laeserklubben.dk 

Ret til ændringer forbeholdes.  


