
Resa till Skagen 2/9–5/9 2019 
med  

SPF Havsörnen Koggen Rospiggen Jernet 
 

 

 

Dag 1, 2/9. 

Vår Skagenresa startar kl. 06.30 från torget i Öregrund, övriga upphämtningsplatser se nedan. 

Via Enköping och Västerås kommer vi till Dinners i Arboga. Här står förmiddagskaffet 

framdukat när vi kommer. Efter kaffepausen fortsätter vi på E18 förbi Örebro och vidare på 

E20 till Göteborg och Stena Lines färja som avgår till Fredrikshamn kl. 16.00. På lämplig 

plats stannar vi för lunch under dagen. Vi åker med Stena Jutlandica, en av Stenas stora färjor. 

Överfarten tar 3.15 tim. och ombord på färjan serveras dagens middag kl.17.00.  Klockan 

19.25 anländer vi till Fredrikshamn och vi checkar in på flotta hotell The Reef som ligger 

alldeles vid hamnen. Hotellet har ett subtropiskt äventyrsbad med 28-gradigt vatten, här skall 

vi bo i tre nätter så glöm inte badkläderna.  

 

Dag 2, 3/9. 

Efter vår första morgenmad (frukost) i Danmark, beger vi oss till Skagen vid den nordligaste 

udden på Jylland. Vi börjar med en improviserad rundtur i det lilla fiskeläget som vuxit till en 

stor hamn och ett turistmål för folk från hela världen. Efter rundturen fortsätter vi mot Grenen 

strax norr om Skagen. För att komma ända ut till den yttersta spetsen av sanddynerna och 

beskåda sceneriet när vågorna från Skagerak och Kattegatt möts tar vi Sandormen, ett 

traktorsläp som lätt tar sig fram på sanden. Det speciella ljuset här ute har lockat till sig 

många berömda konstnärer, kanske mest kända är Skagenmålarna och när vi återvänt till 

Skagen gör vi naturligtvis ett besök på Skagenmuseét där man kan beskåda många av deras 

verk. Med hjälp av en skandinavisktalande guide får vi en visning av museet och en inblick i 

Skagenmålarnas liv och leverne. Efter detta besök kan var och en under ett par timmar 

upptäcka den lilla staden på egen hand och passa på att äta lunch. Kanske någon besöker 

Anchers Hus där Skagenmålaren Michael Ancher bodde med sin hustru. På vägen tillbaka till 

hotellet besöker vi Råbjerg Mile, ett ökenlandskap som bildats av den sandflykt som 

fortfarande pågår och som äter sig in mot skogen med upp till 15 meter om året. 

Filmregissörer använder ofta detta område till att spela in ökenscener och man kan faktiskt 

inte tro att man är i Danmark. Efter besöket vid Råbjerg Mile fortsätter vi mot Fredrikshamn 

och tidig eftermiddag är vi åter på hotellet. På kvällen väntar middagen i hotellets restaurang.    



Dag 3, 4/9. 

Dagen börjar som vanligt med den stora frukostbuffén på hotellet. Vi lämnar Fredrikshamn 

för att bege oss till Örnreservatet i Bindslev. Närkontakt med både havs- och kungsörn väntar 

oss i ett fascinerande program där falkeneraren visar prov på vad man kan lära dessa 

imponerande fåglar. Alla fåglar flyger fritt och kommer (förhoppningsvis) tillbaka när 

falkeneraren kallar, i programmet deltar också olika arter av falk. En i sanning fantastisk 

uppvisning och som är en av resans höjdpunkter. Här finns också ett café för den som vill 

köpa en kopp kaffe.  

Nästa stora begivenhet här på Nordjylland är Hirtshals och det berömda akvariet där. 

Nordsöen Oceanarium som är det rätta namnet, är Nordeuropas största akvarium med 4,5 

miljoner liter vatten och innehåller en mängd olika sorters fiskar och andra havslevande djur. 

Här kan man se både stora hajar, glupska havskatter och lekfulla sälar. Klockan 13.00 

utfordras fiskarna i olika akvarier och det skall vi inte missa. För den som är hungrig finns 

också möjlighet till en lättare lunch i caféet, kanske ett välsmakande smörrebröd. Efter 

besöket i Hirtshals återvänder vi till Fredrikshamn. På kvällen äter vi middag i hotellets 

restaurang. 

 

Dag 4, 5/9. 

Frukost på hotellet inleder dagen. Klockan 08.30 avgår färjan till Sverige och ankommer till 

Göteborg kl. 12.00. För den som vill få sig något till livs finns både restaurang och café 

ombord. Från Göteborg åker vi via Borås och Jönköping till Gyllene Uttern där lunchen står 

serverad. Resan fortsätter mot hemorten och efter en rast på lämplig plats är vi tillbaka i 

Österbybruk vid 20.30-tiden efter en resa i ett av våra grannländer.   

 

Pris: 5,400: - per person. 

Tillägg för enkelrum 1,450: - (ej hytt) Avresa: 

  06.30 Öregrund, torget  

Inkl: 06.50 Östhammar, Pålkällan 

Resa i turistbuss med toalett. 07.10 Gimo, vårdcentralen 

Tre övernattningar med del i dubbelrum 07.30 Österbybruk, busstn. 

inkl. frukost och middag. 

Lunch dag 4. 

Guider och entréer enligt program. 

Färjor och vägavgifter. 

 

Valuta i Danmark är danska kronor. 

 

Sista betalningsdag 19/8 till Bg 5127-2417 Sundbergs Busstrafik AB 

 

Sundbergs Busstrafik AB 

 

 

 


