
Jylland på kryss og tvers

Danmark

Turteam:
Klaus Muff

Marta Veivåg
Svein Bjarne Aase

Bli med på busstur til Danmark. Vi reiser på 
kryss og tvers over Jylland. Natur og kulturop-
plevelsene i hyggelig og sosialt fellesskap gjør dette til en 
flott sommeropplevelse.

5. - 11. juli 2022



Dag 1
Tirsdag 5. juli
Norge - Ålborg

Buss fra Bergen: Avreise fra Bergen, 

Terminus kl 06.00. Turen går sørover 

via Stord, Haugesund og Stavanger til 

Kristiansand. Ankomst ca kl 15.30. 

Buss fra Oslo: Avreise med rutebuss fra 

Oslo Bussterminal kl 10.30. Mulig med 

påstigning underveis mot Kristiansand. 

Ankomst Kristiansand ca kl 14.45. 

Båtavgang med Color Line kl 16.30. Mid-

dagsbuffet om bord. Ankomst Hirtshals 

kl 19.45. Vi kjører så videre til Ålborg 

hvor det blir overnatting på Kompas 

Hotel Ålborg.

Dag 2
Onsdag 6. juli

Ålborg - Agerskov

Etter en god dansk frokost kjører vi ut til 

vestkysten og Vesterhavet. 

I den sjarmerende fiskerlandsbyen 

Hvide Sande tar vi dagens lunsstopp.            

(Reiseleder Klaus Muff sin hjemby)  

Sandormen Hvide Sande Ribe

Ledig tekstfelt for spesielle opplysninger.

TURTEAM

Klaus Muff
Marta Veivåg
Svein Bjarne Aase

HOTELL

Kompass Hotel Ålborg
https://kompashotel.dk/

Agerskov kro
http://www.agerskov-kro.dk/

Hotel Frederikshavn
https://hotelfrederikshavn.dk/da/

Bli med på busstur til Danmark. 
Vi reiser på kryss og tvers over 
Jylland. 
Natur og kulturopplevelsene 
i hyggelig og sosialt fellesskap 
gjør dette til en flott sommerop-
plevelse.

Etter lunsj kjører vi sørover forbi Ribe 

og videre til Agerskov og den koselige 

Agerskov kro hvor vi skal bo de neste tre 

nettene. En god middag venter oss ved 

ankomst. Samling i hotellets møterom 

om kvelden.

Dag 3 og 4
Torsdag 7. og fredag 8. juli

Sør-Jylland

Vi er nå i Sør-Jylland og opplevelsene sår 

i kø disse to dagene vi har til rådighet her. 

Vi besøker Ribe, Danmarks eldste by 

med domkirken hvor biskop Brorson 

hadde sitt virke. Det blir også en tur ut 

til «Marsk landet». Området helt i sør 

som er så flatt som en pannekake og har 

vert rammet av store oversvømmelser. 

Vi kjører helt ut til dikene og ser på det 

store sluseanlegget.

Det blir også et besøk i den særpregede 

landsbyen Møgeltønder og vi kjører 

langs den dansk-tyske grense helt frem til 

Dybbøl Mølle. 

Dybbøl Mølle er antakelig et av de mest 

kjente nasjonalsymbolene i Danmark. 



Sandormen 

Velkommen på en uforglemmelig tur!

Den hvite møllen står vakkert i de grønne 

bakkene ved Dybbøl. Dybbøl Mølle ble 

skutt i stykker av prøyssiske kanoner un-

der krigen i 1864, men ble gjenoppbyg-

get kort tid etter. I dag fungerer møllen 

og kornmagasinene som museum, med 

utstillinger som forteller historien om 

Dybbøl.

 Middag og samling på hotellet begge 

kveldene.

Dag 5
Lørdag 9. juli

Agerskov – Frederikshavn

Vi setter nå kursen nordover mot 

Nord-Jylland og Frederikshavn. 

På veien skal vi besøke Christiansfeld, 

byen hvor Brødremenigheten har sitt 

høysete. Vi fortsetter nordover og 

stopper underveis mellom annet for å 

spise dagens lunsj som vi har med fra 

Agerskov. 

Utpå ettermiddagen ankommer vi 

Frederikshavn. Vi sjekker inn på Hotell 

Frederikshavn hvor vi skal bo de neste to 

nettene. 

Middag og samling på hotellet om 

kvelden.

Dag 6
Søndag 10. juli

Skagen

Denne dagen skal vi besøke Danmarks 

nordligste by og ett av landets mest 

besøkte turistmål, Skagen. Her skal vi 

vandre litt i gatene i den sjarmerende 

byen med sine særpregede gule hus, små 

butikker og kafeer. Dagens lunsj spiser vi 

her i byen. 

Vi skal også ut til Grenen, toppen av 

Danmark hvor de to havene Skagerak og 

Kattegat møtes. Her skal vi på tur med 

Sandormen, en buss som blir trukket 

av traktor på sanden helt ut til tippen av 

Grenen. 

Tilbake i Frederikshavn blir det middag 

og turavslutning på hotellet.

Dag 7
Mandag 11. juli

Frederikshavn - Norge

Vi spiser vår siste danske frokost for 

denne gangen før vi finner plassene i 

bussen og kjører til Hirtshals hvor vi skal 

ta ferjen tilbake til Norge. 

Avgang med Fjord Lines hurtigbåt fra 

Hirtshals kl 10.00. Vi spiser lunsj om 

bord før ankomst Kristiansand kl 12.15. 

Bussen kjører fra Kristiansand 

nord-vestover til Stavanger, Haugesund, 

Stord og Bergen.

Gjester fra Østlandet reiser med 

rutebuss fra Kristiansand busstasjon 

østover langs Sørlandet tilbake til Oslo.



Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund

TURPRIS FRA
Kr 13.750

Kristiansand: kr 13.750

Stavanger: kr 13.950

Haugesund: kr 13.950

Bergen:  kr 13.950

Oslo:  kr 13.950

Tillegg for enkeltrom: kr 2.150

PRISEN INKLUDERER:
• Bussturen i godt utstyrt turbuss

• Båt Kristiansand – Hirtshals med middag

• Båt Hirtshals – Kristiansand med lunsj

• Overnatting i delt dobbeltrom i Ålborg med frokost

• 3 Overnattinger i delt dobbeltrom i Agerskov med frokost 

og middag

• 2 Overnattinger i delt dobbeltrom i Frederikshavn med 

frokost og middag

• Lunsj i Hvide Sande dag 2

• Lunsj Sør-Jylland dag 4

• Matpakke lunsj dag 3 og 5

• Lunsj i Skagen dag 6

• Inngangspenger iht. turprogrammet

• Reiseledertjenester fra norsk turteam

IKKE INKLUDERT:
• Måltider på bussturen mellom hjemsted og Kristiansand 

første og siste dag.

• Reise- og avbestillingsforsikring

• Enkeltromstillegg

Den tilsandede kirke Skagen

Gøy på busstur

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

Turen bestilles på plussreiser.no
eller på telefon 70 17 90 00.

FORBEHOLD OG MERKNADER
• Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
• Plussreiser kan avlyse turen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes senest 5uker før avreise.
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser og kurser, og vi tar forbehold om uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivst-

off eller lignende.

PÅMELDING


