4 dages Tur til Skagen og Læsø med ”Frørup Rejser”
Afgang fra Ejby Hallen 29 august 2022 kl.8,00.
1 dag. På vej mod Skagen holder vi frokostpausen ved Gudenåen. Derefter kører vi forbi Hvidsten Kro og videre nordpå
langs Mariager Fjord til Hobro og videre til Skagen. Vi kører forbi Råbjerg mile og kandestederne inden vi når vores hotel.
2. dag Efter morgenmaden skal vi på dagens store udflugt . Første stop er Vippefyret, Det grå fyr og Grenen,
hvor vi skal se Drachmanns grav. Vi kan nyde de skønne omgivelser eller en tur med Sandormen for at se, hvor
Skagerrak og Kattegat slår sammen .Derefter skal vi til Den Tilsandede Kirke, hvor vi skal smage den berømte Skagens
snaps, Tilbage i byen er der tid til at gå på egen hånd. Man kan besøge Michael og Anna Anchers Hus eller Skagens
Bryghus. Om aftenen tager vi på en solnedgangs tur til Gl. Skagen.
3. dag I dag er der flere ting, man kan vælge imellem. Du kan eventuelt holde en fridag, hvor der er lejlighed til at gå rundt
i byen. Det er også en mulighed for at tage en endagstur til Læsø, som er fuld af natur og historie. Turen er inkl. Transport,
færge og guide.
Der er mulighed for at købe madpakke til denne udflugt. Der vil også være tid til frokost på Læsø.
Tillæg pr. person ved 30 deltager på tur til Læsø …….235,00 kr.
Bliver der færre end 30 deltagere kan turen stadig køres, men prisen vil blot blive ændret i forholdet til antal deltager.
Få at være sikker på, at der er pladser til bussen på færgen, skal tilmelding til Læsøturen ske samtidigt med bestilling
af turen til Skagen.
4. dag På turen tilbage til Fyn, kører vi først til Rudbjerg Knude Fyr. Her er det mulighed for at se fyret, der er blevet
flyttet.
Næste stop er ved Thorup Strand, hvor Gutterne fra Kutterne holder til. Der gør vi holdt i ca. 2 timer,
så der er tid til at købe frokost. Det er også muligt at få en madpakke med fra Skagen Hotel.
Derefter kører vi direkte til Fyn. Forventet hjemkomst ca. 19,00.
Er der ønsker om at komme forbi ørnereservatet på 4. dag, koster det 150,00 kr. pr. pers.
Ønsker man ikke at tage med til Ørnereservatet, kan man tilbringe dagen i Skagen, Ønsker ingen at komme på
Ørnereservatet, holdes der blot til hvad der står i 4 dags programmet.
Vi bor på det hyggelige Skagen Hotel, der ligger centralt for enden af gågaden og i nærheden af havnen.
Alle værelser har bad/toilet og der er restaurant og cafeteria.
Ønskes der madpakke fra Skagens Hotel på 3 eller 4 dagen …….50,00 kr. pers.

Pris pr. person ved 35 deltager ………….. 3535,00kr.
Pris pr. person ved 40 deltager……………3375,00kr

Tillæg for eneværelser ………700,00kr
Tillæg for eneværelser……….700,00kr

Seneste bindende tilmelding og betaling 31. maj 2022.

