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Opstappen dicht bij huis Limburgse reisgenoten Limburgse reisbegeleiding Unieke programma's Uitsluitend fijne hotels

Rondreis Denemarken & Parel van de
Oostzee
Eilandhoppen met Kopenhagen en Lübeck

Denemarken lonkt! Het zuidelijkste Scandinavische land ontvangt u
met open armen. Denen staan bekend als één van de gelukkigste
mensen ter aarde. Mede daardoor is Denemarken een heerlijk
vakantieland met een ontspannen sfeer. De locals zijn nog altijd trots
op hun Vikingverleden, u leert er meer over tijdens het bezoek aan
het Vikingmuseum in Roskilde. Kunst- en cultuurliefhebbers duiken
tijdens deze reis in het Vikingverleden of bezoeken juist één van de
moderne museums. Odense is vernoemd naar de oud-Noorse godin
Odin, tijdens een stadswandeling ontdekt u er alle mooie plekken.
Een stop in de gezelligste hoofdstad van Europa, Kopenhagen, mag
vanzelfsprekend niet ontbreken. Steden als Kopenhagen en Odense
zijn bruisende tegenhangers van rustige plattelandsdorpjes. Wist u
dat Denemarken uit meer dan 400 bewoonde en onbewoonde
eilanden bestaat? Deze eilanden zijn nog niet zo bekend als het vaste
land. Via het zuiden van Zweden maakt u de overtocht naar het
eiland Bornholm, de “Parel van de Oostzee”. Bornholm ligt 40
kilometer ten zuiden van Zweden. Het glooiende heuvellandschap,
zandstranden, schilderachtige havens met koopmanshuizen uit de

9 dagen vanaf
€ 1.629,- p.p.

Inclusief
Vervoer per Royal- Class touringcar

Gratis koffie/thee & water aan boord

Audiosysteem (oortjes)

8 nachten o.b.v. halfpension in goede
3 en 4 sterren hotels

Uitgebreide excursies o.l.v. lokale
gidsen

Stadsrondleiding in Odense

Entree Kasteel Egeskov inclusief park

Stadsrondleiding in Kopenhagen

Rondleiding eiland Bornholm
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17e eeuw zijn het bezoek meer dan waard. Via Lübeck in Noord
Duitsland rijdt u weer naar Limburg. U reist met De Limburger reizen
naar één van de veiligste landen ter wereld en samen met uw ervaren
reisleider ontdekt u tijdens het uitgebreide excursieprogramma de
schoonheid van de cultuur, natuur en eilanden van Denemarken.

 

 

 

 

Dag 1 - Limburg - Kropp

Het uiterste noorden van Duitsland is de bestemming van de eerste
etappe van onze reis. Onderweg wordt er regelmatig gestopt en in
Hannover heeft u tijd om te lunchen. Uw bestemming voor vandaag
is Kropp, in het zogenaamde land tussen de zeeën. Diner heeft u in
het hotel.

Dag 2 - Eilanden Als en Fünen - Odense

Vandaag gaan we naar Denemarken: In Sönderborg vindt u een
mooie oude stad en een renaissancekasteel dat nu een museum is.
Vanaf het eiland Als, met zijn kliffen en pittoreske baaien, nemen we
de veerboot vanuit Fynshav Böjden op het eiland Funen. Maak een
wandeling door het mooie stadje Faaborg voordat u verder gaat naar
Odense. De dichter Hans Christian Andersen werd geboren in Odense
en werd vooral beroemd door zijn sprookjes, bijv. Prinses en de erwt”.
Een van de bezienswaardigheden is de St. Knudkerk, een van de
mooiste gotische gebouwen in Denemarken. We gaan verder over de
Storebaeltbrücke naar het eiland Seeland. De bijna 7 kilometer lange
Oostelijke brug is één van de langste hangbruggen ter wereld. Vanuit
de havenstad Korsör heeft u een prachtig uitzicht op de brug. In het
informatiecentrum Storebaelt (bij het tolhuisje) vindt u interessante
feiten over de bouw ervan. In Korsör is er ook een stadsmuseum en
mooie oude koopmanswerven. Diner in het hotel.

Dag 3 - Roskilde - Kopenhagen

De stad Roskilde staat bekend om zijn kathedraal. Het bakstenen
gebouw uit de 13e eeuw staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO!
Bij een bezoek aan het Vikingschipmuseum (inclusief) zie u 5
indrukwekkende Vikingschepen uit de 11e eeuw van Skuldelev, die de
kern van de tentoonstelling vormen. Ze waren in de fjord tot zinken
gebracht om vijandelijke oorlogsschepen te hinderen. In de haven
van het museum is er een grote collectie replica Vikingschepen en
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traditionele Scandinavische schepen. Het is nog een uur rijden naar
Kopenhagen, de hoofdstad van het Koninkrijk Denemarken.

Dag 4 - Kopenhagen

U kent waarschijnlijk de Kleine Zeemeermin, zij is het beroemde
symbool van Kopenhagen. Maar naast de prachtige kerken heeft de
Deense hoofdstad nog veel meer te bieden. Midden in het
stadscentrum liggen Slot Rosenborg en Amalienborg met de
imposante Schlossplatz en de wisseling van de wacht om 12.00 uur. U
heeft tijd om de stad op eigen gelegenheid te leren kennen. Op de
1,8km lange Ströget promenade vindt u de meeste winkels en
restaurants en op loopafstand ligt het beroemde Tivoli pretpark. Toen
het Tivoli in 1843 werd geopend, lag het nog net buiten de stadsgrens.
Tegenwoordig ligt het pretpark midden in de stad. Het pittoreske
havenkanaal van Nyhavn, vol kleurrijke Puntgevels huizen. Een mooie
locatie voor een lekkere lunch.

Dag 5 - Malmö - Ystad - Bornholm

Wederom steekt u een brug over, deze keer gaat het over de Öresund
naar Malmö, de derde grootste stad van Zweden.
Bezienswaardigheden zijn de gotische St. Petri-kerk, het prachtige
stadhuis, de Lilla Torg, waarschijnlijk het mooiste plein van de stad,
evenals Fort Malmöhus.

De reis gaat verder door Zuid-Zweden naar Ystad. Hier vindt u een
prachtig stadsbeeld van talrijke vakwerkhuizen en geplaveide straten.
Ystad werd wereldwijd bekend door de detective romans van
Henning Mankells en zijn personage Kurt Wallander. Met de veerboot
steken we over naar Rönne, de hoofdstad van de Deense eiland
Bornholm. Een gevarieerd landschap met ruige kliffen, witte stranden,
heide en bossen. De heide en pittoreske vissersdorpjes maken
Bornholm tot de “Parel van de Oostzee”.

Dag 6 - Bornholm

Vandaag maakt u kennis met de schilderachtige landschappen en
plaatsen van Bornholm tijdens een dagexcursie op het eiland. De
havenstad Svaneke met zijn mooie vakwerkhuizen en kronkelende
straatjes en Almindingen. Kenmerkend voor Bornholm zijn de
middeleeuwse ronde kerken zoals de Österlarskerk en de
Haringrokers: hier kunt u een specialiteit uit Bornholm proberen
(exclusief): “De zon boven Gudhjem” is een gerookte haring,
geserveerd met zwart brood, uien en eidooiers. U ziet ook het
pittoreske vissersdorpje Gudhjem, de grote kasteelruïnes van
Hammershus en de historische stad Hasle. Het zuiden van het eiland
staat bekend om het lange, witte strand van Dueodde: het zand zo fijn
dat het ooit werd gebruikt voor zandlopers.

Rondleiding eiland Christiansø

Entree Vikingmuseum Roskilde

Havenrondvaart Kopenhagen, 1 uur

Stadsrondleiding in Lübeck o.l.v.
Nederlandstalige gids

Overtocht Ystad - Rönne (eiland
Bornholm) op dag 5

Overtocht Rönne (Eiland Bornholm) -
Sassnitz (Duitse vasteland) op dag 8

Toeristenbelasting

Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Eventuele verzekeringen

Verplicht SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
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Dag 7 - Christiansø en Frederiksø

Vandaag reizen we naar de rotsachtige erwteneilanden (Deens:
Ertholmene). De kleine eilanden Christiansø en Frederiksø zijn met
elkaar verbonden door een hangbrug. Christiansø wordt gekenmerkt
door de ruïnes van een fort uit de 17e eeuw, omdat het eiland lange
tijd als fort en bescherming van de Deense vloot heeft gediend.
Vandaag zijn de eilanden onder natuur- en
monumentenbescherming. Hier wonen voornamelijk vissers, maar
Christiansø is ook erg populair bij kunstenaars.

Dag 8 - Bornholm - Sassnitz - Lübeck

Om 8.00 uur (onder voorbehoud) maakt u de overtocht naar Sassnitz,
de boottocht naar het Duitse vasteland duurt 3,5 uur. Vandaag
bezoeken we “de Schoonheid van het Noorden”, Lübeck. De stad
ademt nog altijd een middeleeuwse sfeer en het stadsbeeld wordt
nog steeds bepaald door cultuurhistorische bezienswaardigheden
zoals de Holstentor, die herinneren aan het roemrijke verleden van
Lübeck als vrije rijks- en Hanzestad. In de namiddag maken we een
rondwandeling o.l.v. lokale gids door het historische centrum, dat
omringd is door torens en water. En nu u er toch bent, vergeet dan
vooral niet de specialiteit van de stad te proeven: Lübecker marsepein.

Dag 9 - Lübeck - Limburg

N het ontbijt laden we de koffers in de bus en rijden met diverse stops
naar Limburg.  

Hotel informatie

Hotel Winkingerhof of gelijkwaardig

Hotel Wikingerhof ligt in Kropp en beschikt over een restaurant, een
bar, een tuin en gratis WiFi in alle ruimtes. Elke kamer heeft een eigen
badkamer met een douche en een haardroger. Elke kamer is voorzien
van beddengoed en handdoeken.

 

 

 

De definitieve hotelnamen volgen ca. 2 weken voor vertrek. Deze
vindt u dan terug bij de hotelinformatie.

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen
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Hotel verzorging: Half pension
Eenpersoonskamertoeslag: € 386,-

Hotel website: https://www.wikingerhof.de/
Hotel adres: Hotel Wikingerhof, Tetenhusener Chaussee, Kropp,
Duitsland
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Hotel Comwell Klarskovgaard Korsör of
gelijkwaardig

Dit hotel ligt op 1 minuut lopen van het strand. Het Comwell
Klarskovgaard biedt uitzicht op de zeestraat Grote Belt en ligt op 10
minuten rijden van het centrum van Korsør. Het biedt gratis WiFi, een
restaurant en een privéstrand. De kamers hebben elk een tv, een
bureau en een badkamer met een douche. Het hotel heeft een tuin
en een zonneterras. Verder biedt het onder andere biljart, tennis en
fietsverhuur. U kunt in het nabijgelegen bos van Korsør
ontspannende wandelingen maken. De golfclub van Korsør ligt op 7
km afstand en Odense is met de auto in 50 minuten te bereiken.

 

 

De definitieve hotelnamen volgen ca. 2 weken voor vertrek. Deze
vindt u dan terug bij de hotelinformatie.

Hotel verzorging:

Hotel website: https://comwell.com/hoteller/comwell-hotel-kl...
Hotel adres: Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør, Denemarken
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Hotel Scandic Glostrup of gelijkwaardig

Scandic Glostrup ligt direct naast de snelweg E55. Dit hotel beschikt
over een fitnessruimte met een sauna. WiFi is gratis. Op 1,2 km afstand
is het winkelcentrum Glostrup gevestigd. Elke kamer biedt een
satelliet-tv en een bureau. De privébadkamer is voorzien van een
douche. De afstand naar de golfbaan van Kopenhagen overbrugt u
per auto in 8 minuten. De binnenstad van Kopenhagen bevindt zich
op 10 km afstand van Scandic Glostrup.
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De definitieve hotelnamen volgen ca. 2 weken voor vertrek. Deze
vindt u dan terug bij de hotelinformatie.

Hotel verzorging:

Hotel website: https://www.scandichotels.dk/hoteller/danmark...
Hotel adres: Scandic Glostrup, Roskildevej, Brøndby, Denemarken
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Hotel Balka Strand Nexö of gelijkwaardig

Deze accommodatie ligt op 4 minuten lopen van het strand. Dit hotel
is rustig gelegen op het eiland Bornholm, op slechts 150 meter van
het strand van Balka. Het biedt gratis Wi-Fi in openbare ruimtes.
Neksø ligt 2,5 km verderop. De accommodaties van Hotel Balka
Strand zijn uitgerust met een zitje en satelliettelevisie. Na het diner
kunt u ontspannen van een drankje genieten in de bar. Het hotel
biedt verder een sauna en een speeltuin, en er zijn tevens fietsen te
huur. Gasten kunnen schaken en biljarten, of in de weelderige tuin
een potje jeu de boules spelen. In de schilderachtige omgeving zijn
diverse activiteiten mogelijk, zoals vissen, fietsen en golfen. Op nog
geen 2 km afstand vindt u het vissersdorp Snogebæk.

 

De definitieve hotelnamen volgen ca. 2 weken voor vertrek. Deze
vindt u dan terug bij de hotelinformatie.

Hotel verzorging:

Hotel website: https://www.hotelbalkastrand.dk/de/
Hotel adres: Hotel Balka Strand, Boulevarden, Nexø, Denemarken
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Overnachtingshotel in de omgeving van Lübeck

De definitieve hotelnamen volgen ca. 2 weken voor vertrek. Deze
vindt u dan terug bij de hotelinformatie.

Hotel verzorging:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: delimburgerreizen.nl

Versie: 12 November 2022 - Copyright © De Limburger Reizen Pagina 6

https://www.delimburgerreizen.nl/?post_type=reizen&p=3672
https://www.scandichotels.dk/hoteller/danmark/kobenhavn/scandic-glostrup?utm_campaign=gmb&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_content=glostrup
https://www.tripadvisor.nl/Hotel_Review-g1173293-d232136-Reviews-Scandic_Glostrup-Broendby_Broendby_Municipality_Copenhagen_Region_Zealand.html
https://www.hotelbalkastrand.dk/de/
https://www.tripadvisor.nl/Hotel_Review-g1192991-d1200258-Reviews-Hotel_Balka_Strand-Nexoe_Bornholm.html
http://www.tcpdf.org
https://www.delimburgerreizen.nl/

