
Reis Denemarken 

15 – 22 juli  2018 

Denemarken is een vakantiebestemming die je maar 

zelden in de vakantiebrochures zal zien. Nochtans heeft 

het land, geprangd tussen de Noordzee en de Oostzee 

heel wat te bieden.  

Denemarken heeft naast zijn vasteland (Jutland) ook 

een aantal eilanden. Een volledige ronde van 

Denemarken zou te veel tijd in beslag nemen. We 

beperken ons op deze reis tot het Jutland, het westelijke 

deel van Denemarken.  

Het wordt een reis om te genieten van de natuur en de 

rust die Denemarken te bieden heeft. We kunnen er 

volop wandelen en / of fietsen, slenteren door kleine 

stadjes, de Deense geschiedenis ontdekken in fijne 

musea, genieten van wat Denemarken culinair te bieden 

heeft in de typische Deense Kros (kroegen).   

 

 

Het programma ziet er ongeveer als volgt uit, maar dit kan steeds aangepast worden aan de 

omstandigheden, het weer en de samenstelling van de groep.  

 

Dag 1  We rijden met de wagen naar Bremen, waar we kort na de middag aankomen en tijd 

hebben voor een bezoek aan het historische stadscentrum.  We slapen in Bremen. 

Dag 2 - 3 We rijden verder naar de zuidwestkust van Denemarken. Het eiland Rømø is het 

meest zuidelijke bewoonde Deense Waddeneiland, dat met een 9 km lange dam 

verbonden is met het vasteland. We blijven hier 2 nachten slapen.  

 

Het stadje Ribe, de oudste stad van Skandinavië, werd gesticht in 710. We bezoeken 

het stadje en laten ons met de traktorbus overzetten naar het eilandje Mandø 

 

  

  



Dag 4  Verder naar Skagen.  Onderweg kunnen we kiezen tussen een stop in Legoland of een 

stop in Aarhus, waar enkele mooie musea te bezichtigen zijn. De meerderheid 

beslist …  We slapen 2 nachten in de buurt van Skagen.  

 

              
 

 

Dag 5 We bezoeken het schiereiland Skagen, het meest noordelijke punt van Denemarken, 

waar de Noordzee en de Oostzee tegen elkaar opbotsen. Op de Radbjerg Mile (de 

Wandelende Duin) wanen we ons even in de Sahara. 

 

    
 

 

Dag 6 We rijden terug zuidwaarts naar het stadje Mariager, gelegen aan de gelijknamige 

fjord. We bezoeken het stadje, maken een boottochtje op de fjord of bezoeken de 

rozentuin of het zoutmuseum, waar je de krant kan lezen, drijvend op het zoute water. 

We overnachten in Mariager. 

 

  
 

 

  



Dag 7 Op het schiereiland Broager kunnen we een wandeling maken langs het 

Gendarmenpad en bezoeken we het stadje Sønderborg, waar we ook overnachten.  

 

          

 

Dag 8 Terug naar België 

 

We reizen met een kleine groep. Het aantal plaatsen is beperkt tot 7 of 14.  

We verblijven in comfortabele 3-sterrenhotels.  De keuze is afhankelijk van het aantal deelnemers, 

die kunnen we pas later vastleggen.  

De prijs voor deze reis bedraagt  1.150 EUR per persoon. Voor een éénpersoonskamer is er een 

supplement van 350 EUR.   

Inbegrepen : 

• Vervoer vanuit Denderleeuw. 

• Verblijf van 7 nachten in standaard kamers, inclusief ontbijt en verblijftaksen.  

• Alle uitstappen ter plaatse (vervoer en begeleiding).  

 

De middag-, avondmalen en inkomgelden worden ter plaatse betaald. We eten in principe in groep, 

maar je kan ook individueel iets eten.  

Een annuleringsverzekering is niet inbegrepen, maar wordt ten zeerste aanbevolen. Een tijdelijke 

annuleringsverzekering NoGo Tempo kan je afsluiten voor 35 EUR. 

 

Ga je mee ? 

Bel dan nu naar Frank De Saedeleer (053/66.10.43  of 0477/688.760).  

 

We combineren de flexibiliteit van een individuele reis  

met de gezelligheid en het comfort van een groepsreis. 
 

http://www.europ-assistance.be/annulatieverzekering/nogo-tempo?AgtNum=assurax
http://www.europ-assistance.be/annulatieverzekering/nogo-tempo?AgtNum=assurax

