Kongsberg, 14. juni 2018

19. - 23. JuNI 2019
Revidert 20. februar 2019

SOMMERTUREN 2019
Da blir det tur til Danmark igjen. Vi har alle hørt at «Det er deilig å være norsk i Danmark». Vi lever
opp til dette ordtaket, og for fjerde gang besøker vi vårt flate naboland i sør. Danmark ligger jo bare
snaue fire times ferjetur unna.
I 2007 var vi i Jylland og på Gamle Vraa Slot
I 2012 var vi på Slottstur med overnatting på tre slott og herregårder
I 2016 var vi på Krotur i Midt-Jylland.
Vi satser på late dager i Skagen med restaurantbesøk og shopping, men også noen aktiviteter. Vi
hadde håpet på å få delta på et årlig arrangement som kalles ”Vinger og Dæk”, men som desverre
ikke blir arrangert i 2019. Isteden skal vi på hyggelig lørdagstur med noen av medlemmene i Dansk
Veteranbilklubb nord. Med innlagt lunsj og besøk på interresante plasser.
I 2018 var det fokus på kjøring og på Røros, i 2019 blir det lite kjøring og mye ”kos” i Danmark.
Det er skjerpet ID kontroll både i Norge og Danmark. Det beste er derfor å ta med pass. Førerkort
gjelder også som ID. Kredit- eller bankkort gjelder ikke hvis det ikke er bilde på det.
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REISEBESKRIVELSE
Dag 1 - onsdag 19. juni
Kongsberg – Skagen
Avstand Kongsberg-Larvik:
Beregnet kjøretid:
Ferje Larvik Hirtshals:
Avstand Hirtshals – Skagen:
Beregnet kjøretid:

93 km
1 time og 30 minutter
3 timer og 45 minutter
47 km
38 minutter

Frammøte på Kirketorget, Kongsberg:
Avreise:
Ankomst Color Line terminal Larvik:
Ferjeavgang:
Ankomst Hirtshals:
Ankomst Skagen:

04:45
05:00
06:30
08:00
11:45
12:30

Det er bestilt frokost i restaurant «Catch Me If You Can». Restauranten åpner ca. 07:45.
Vi skal bo på Color Hotel Skagen
Gamle Landevej 39
9990 Skagen
Danmark
+45 98 44 22 33
http://www.skagenhotel.dk/
Hotellet består av flere bygninger. Foran hver bygning er det parkeringsplasser. Det lønner seg
derfor å sjekke inn først og så finne ut hvor rommet er før man parkerer bilen og bærer ut
kofferter.
Ikke noe program i Skagen for resten av dagen.
Hotellet ligger 2,5 km fra sentrum av byen. De spreke kan gå til sentrum. Det tar 32 minutter. Ellers
kan man leie sykkel for 110 DKK pr. dag. Det tar 8 minutter til sentrum med sykkel. Taxi koster DKK
100,-. Hvis man velger bilen, er det parkeringsmuligheter i havneområdet mot avgift. Norsk
mobilapp, Easy Park, kan brukes. Bli kjent med området og attraksjonene.
Middag på hotellet 19:30
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Dag 2, torsdag 20. juni
Utflukt til Ørnereservatet
Frokost:

Fra 07:00

I dag skal vi se en fantastisk oppvisning med falker og ørner. Billettpris er DKK 120 pr. person for
grupper. Billettene vil bli forhåndsbestilt av KAS.
09:00
10:00 – 11:00

Avreise til Ørnereservatet, Skagens Vej 107, 9881 Bindslev. Ca. 25 minutters
kjøring.
Oppvisning med kongeørn, havørn, jaktfalk og vandrefalk (og kjekke danske
piger og drenge).

Middag på hotellet 19:30

Kjekk dansk pige med hest og ørn.
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Dag 3, fredag 21. juni
Skagen på egen hånd
Frokost:

Fra 07:00

Opplev Skagen og området rundt på egenhånd. Ikke noe fastlagt program for dagen. Skagen er kjent
for «Skagen malerne» og det fine lyset som har inspirert Christian Krogh og andre malere. Derfor kan
man ikke ha vært i Skagen uten å ha besøkt ett eller flere museer. Museene ligger i gåavstand fra
gågata i sentrum.
En tur til Grenen er også å anbefale. 2 km nord for Skagen. Her kan man ta en tur med Sjøormen og
bli fraktet helt til nordspissen av Danmark. DKK 30 pr. person. Her møtes Kattegat og Skagerak, så
man kan vasse og stå med et bein i hvert hav. OBS bading forbundet med stor risiko og er ikke tillatt!
En kveldstur til Gamle Skagen kan anbefales. Gamle Skagen er kjent for en fantastisk solnedgang.

Dag 4, lørdag 22. juni
Kjøredag
Frokost:

Fra 07:00

I dag blir det en kjøretur sammen med Dansk Veteranbil Klub nord. De har laget en rundtur i nordJylland med diverse besøk og mat underveis. Vi skal spise lunsj på en restaurant i Tverrsted. Prisen er
DKK 200 inkludert en drikke til maten (øl eller mineralvann).

Danskene ankommer hotellet:
Oppstilling av bilene med etterfølgende avreise fra hotellet:
Avreise i grupper av 10-12 biler:
Planlagt retur til hotellet:

17:00

Middag på hotellet:

19:30

fra 08:00
fra 08:30
fra 09:00

Dag 5, søndag 23. juni
Skagen – Kongsberg
Frokost:
Utsjekk fra hotellet

fra 07:00

10:45
11:25

Avreise fra hotellet
Ankomst Color Line terminal Hirtshals. Mye kø og venting med innsjekking. ID
sjekk.
Ferjeavgang fra Hirtshals.

12:45

Det er bestilt lunsj i restaurant «Catch Me If You Can». Restauranten åpner ved avreisetidspunktet.
16:30
Ca. 18:00

Ankomst Larvik. Det tar lang tid å komme ut av ferja. ID sjekk må påregnes.
Ankomst Kongsberg
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Nedenfor er det listet opp steder som man kan besøke på
egenhånd.
LISTE OVER MUSEER VERD ET BESØK
Skagens Museum
Brøndumsvej 4
Åpent 10 – 17

Anchers Hus
Markvej 2-4
Åpent 10 – 17

Drachmanns Hus
Hans Baghs vej 21
Åpent 10 – 17

Grenen Kunstmuseum
Åpent 10 – 16
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Kystmuseet
P.K Nielsens vej 8/10
Her er det en gammal buss fra 60-tallet.

Vippefyret
Gml. Fyrvej 2

Skagen Grå Fyr
Fyrvej 3
Attraksjoner er trekkfugler, ligger på veien mor Grenen.
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ANBEFALTE RESTAURANTER
I FØLGE TRIP ADVISOR
Kokkenes Cafe & Restaurant
St. Laurentii vej 54, midt i gågata.
Bjørn har prøvd maten her, gunstig tre-retters tilbud.
Brøndums Hotel Restaurant
Anchers vej 3
Ta gjerne lunsj her. Gammelt ærverdig hotell. Bordbestilling anbefales.
Jacobs Cafe & bar
Havnevej 4. Midt i gågata.
Levende musikk, kanskje litt for livlig. En spesialitet er drikketårn med tappekran.
Kan være med f.eks gin/tonic. Et bord bestiller et drikketårn til alle rundt bordet, og man drikker til
det er tomt. Det var et bord, hvor man etter hvert kjøpte 3 tårn. Det ble ikke så greit utpå kvelden.
Skagen Bryghus Restaurant
Kirkevej 10
Skagens Fiskerestaurant
Fiskehuskajen 13.
Ved havnen. Mange røde små restauranter med enkel standard. Mye god sjømat.
Pakhuset
Rødspettevej 6
Ved havnen. Kjent for god fiskemat.
Middag på hotellet 19:30

Cafe & Restaurant Kokkenes i gågata kan absolutt anbefales.
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PRIS
Prisene på hotellet og ferge har steget med ca. 10 prosent i forhold til prisantydningen vi fikk fra
Color Line september 2018. Prisen er kr 7.300, - pr. person. Utflukten på lørdag har kommet i
tillegg.
Prisen på kr 7.300, - pr. person inkluderer:
•
•
•
•

Overnatting 4 netter i standard dobbeltrom med halvpensjon på Color Hotel Skagen
Ferje tur/retur Larvik – Hirtshals med mat begge veier
Inngang til Ørnereservatet
Kjøretur med innlagt lunsj sammen med Dansk Veteranbil Klub nord

Det er tillegg for enkeltrom.
Tillegg for superior rom, NOK 910, - og suite, NOK 1.806, - pr. person.
De som har valgt disse alternativene vil få dette spesifisert på e-posten som blir sendt ut ca. 15. mars.
Måltider utenom frokost og middag på hotellet er ikke inkludert. Drikke til maten på hotellet er ikke
inkludert.

Frister:
Påmeldingsfrist:
Depositum:

1. februar 2019
kr 1.000,- pr. person innen 1. februar 2019

Dato for restbetaling:

1. april 2019

Ved avbestilling etter 1. april vil ikke depositum bli tilbakebetalt.
Det er forutsatt av hver enkelt har reiseforsikring.
Turkomiteen består av Thorsdalen's, Hæve's og Wennberg's.

MVH

Bjørn Wennberg
bjorn.wennberg@ebnett.no
Mobil 982 59 777
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