
 

 

Kroferie i Danmark 
- med besøk til Skagen og Frederikshavn 

”Skagen er ikke et sted, man reiser forbi. Det er et sted, man kommer til – og ikke 
kan komme lengre. Målet for reisen”. Det var det for eventyrdikteren H.C. Andersen, 

og det har det vært for millioner av turister siden den gang. Lyset!! Det er det 
spesielle lysets speiling i havet som har trukket billedkunstnere til Skagen helt siden 
slutten av 1800-tallet. Og når du står på Skagens Gren, den nordligste spiss av det 
europeiske fastlandet, vil du oppleve to hav som møtes og oppdager at nettopp her 

er himmelhvelvingen høyere og bredere enn noe annet sted i verden. Har du lyst å bli 
med og oppleve kunst i verdensklasse, kulturen og stemningen?   

 
Dag 1. Hjemsted – Aalbæk   
Avreise fra Vågå kl.07.30 med påstigning underveis. Vi kjører via Oslo til Larvik med 
ankomst utpå ettermiddagen. Ved ankomst Larvik kjører vi til Color Lines terminal 
hvor vi får gleden av å være med Superspeed 2 over Skagerak med båtavgang 
kl.17.30. Under overfarten spiser vi middag. Ved ankomst Hirtshals kl.21.15 kjører vi 
det siste stykke frem til Aalbæk hvor vi skal bo på Aalbæk Gamle Kro. Vertskapet tar 
imot oss og orienterer om stedet.  
 
Dag 2. Besøk til Skagen 
Etter frokost tar vi turen til vakre Skagen. Kl.11.30 møter vi vår lokalguide som tar oss 
med på en runde i denne flotte byen med besøk blant annet til Sct. Laurentii kirken 
eller ”Den Tilsandede kirke” som den også kalles. Videre til Skagen museum og 
Michael & Anne Anchers Hus med Saxilds Gaard. Alle tre flotte kulturhistoriske perler 
med nydelige malerier fra Skagen. Det blir tid på egenhånd i Skagen til å innta en ett 
lunsj før vi kjører ut til 
Grenen, der Kattegat og 
Nordsjøen møtes. Vi går 
om bord i Sandormen som 
tar oss helt ut til Grenen og 
nyter dette vakre området. 
Tilbake til Aalbæk i god tid 
før middagsservering. 
 
Dag 3. Besøk til Frederikshavn 
Vi nyter en stille og rolig frokost på kroen før vi til avtalt tid setter kursen mot 
Frederikshavn med besøk til Palmestranden. Badenymfer og solslikkere kan se frem 
til ekte sydenstemning her langt oppe i det nordlige Danmark. Palmer, bar på 
stranden, beachvolley, god stemning - alt som skal til for noen gode opplevelser 
i syden Frederikshavn. Sentrum av Frederikshavn nyter godt av det store antall 
turister som hvert år besøker byen. Her finnes butikker og spisesteder i de tre lange 
handlegatene. Middagsservering på kroen om kvelden. 

Dag 4. Aalbæk – Hjemsted      
Etter frokost må vi takke for oss og kjører til Frederikshavn og Stena Lines terminal 
med båtavgang kl.09.15. Om bord spiser vi lunsjbuffe kl.13.30. Ved ankomst Oslo 
kl.18.30 samles vi i bussen og setter kursen tilbake til vårt hjemsted med alle 
nødvendige stopp underveis. Vi håper du har hatt et minnerikt opphold, på gjensyn! 
 
 


