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Naar Denemarken … 
meer dan de Vikingen 

 

19/08 – 26/08/2019 
 

          Groep 20190045 
    

 

 
 

 
Maandag 19 augustus 2019 

Transfer vanuit Hasselt naar de luchthaven. Vlucht Brussel – Billund : 09h20 – 10h45 
In de namiddag eerste kennismaking met Denemarken in Aarhus, culturele hoofdstad 2017 

Geleide stadsrondrit met aansluitend bezoek aan het openluchtmuseum Den gamle by 
Avondmaal en overnachting in Montra Hotel Sabro Kro **** in Sabro 

 
Dinsdag 20 augustus 2019 

Ontbijtbuffet in het hotel.  
Geleid bezoek aan de grafheuvel en de runenstenen van  Jelling, de wieg van Denemarken, geklasseerd als 

werelderfgoed. 
Lunch met smörebrod in het Vejle Center Hotel. 
Doorreis naar Kolding   voor bezoek aan de vesting  Koldinghus 
Avondmaal en overnachting in hotel Trinity **** in Fredericia 

 
Woensdag 21 augustus 2019 

Ontbijtbuffet in het hotel. 
Over de Kleine-Belt-brug naar Fünen. Geleid bezoek aan  het Hans Christian Andersen Museum in Odense. 

Doorreis naar Kvaerndrup  voor vrije lunch en bezoek aan het slot Egeskov. 
Avondmaal en overnachting in hotel Odense**** in Odense 

 
Donderdag 22 augustus 2019 

Ontbijtbuffet in het hotel. 
Over de wereldberoemde Storebeltbrug naar het eiland Seeland naar Roskilde. Geleid bezoek aan de Dom van 

Roskilde  in de voormiddag aansluitend gelegenheid tot lunch 
In de namiddag geleid bezoek aan het Vikingsmuseum Vikingskibhallen in Roskilde 
Avondmaal en overnachting in hotel Comwell **** in Roskilde 

 
Vrijdag 23 augustus 2019 

Ontbijtbuffet in het hotel. 
Vertrek naar Kopenhagen. Stadsrondrit met om 12 u wisseling van de wacht aan Amalienburg, gelegenheid tot 

lunchen in de buurt van Nyhavn 
In de namiddag langs de Kystvejen naar Humlebaek voor bezoek aan Louisiana Museum voor moderne kunst 

Avondmaal en overnachting in hotel te Roskilde 
 
Zaterdag 24 augustus 2019 

Ontbijtbuffet in het hotel. 
Excursie naar  Slot Kronborg in Helsingor. Namiddag bezoek aan Slot Frederiksborg in Hillerod 

Via Frederikssund door het nationale park Skjoldungelandet naar Lejre voor avondeten in restaurant Herthadalen 
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Overnachting in hotel te Roskilde 
 
Zondag 25 augustus 2019 

Ontbijtbuffet in het hotel. 
Bezoek aan Statens Museum for Kunst in Kopenhagen. 

Vrije lunch in het centrum van de stad 
Na de lunch bezoek aan de Ny Carlsberg Glyptotek en in de late namiddag bezoek aan het pretpark Tivoli en 

avondeten in een restaurant van Tivoli 
Terugkeer naar hotel in Roskilde voor overnachting 
 
Maandag 26 augustus 2019 

Ontbijtbuffet in het hotel. 
Vrije tijd voor shopping in de winkelwandelstraat Stroget 
Na de lunch bezoek aan Slot Rosenborg in Kopenhagen. 
Transfer naar de luchthaven Kastrup voor de terugvlucht naar Brussel om 18.15 – 19h45 u. 

 

    
 

PRAKTISCHE INLICHTINGEN - Begeleiding: Livin Kelles, kunsthistoricus 
 

 
Reissom : 1.895,- € per persoon (op basis van minimum 20 deelnemers) 
                         Toeslag eenpersoonskamer :  190,- € 

 

 
Inbegrepen : 

- Transfer van Hasselt naar de luchthaven en terug 
- Vluchten   Brussel – Billund/Kopenhagen - Brussel 
- alle autocar vervoer zoals vermeld 
- 7 overnachtingen in 4* hotels - half pension 
- Inkomgelden voor geplande bezoeken 
- Engelstalige lokale gidsen 

 
Niet inbegrepen : 

- Persoonlijke uitgaven, overige maaltijden en dranken 
- Reisbijstandverzekering : 25,-€ per persoon. 
- Annulatieverzekering : 95 € per persoon - af te sluiten bij inschrijving 
 
Annulatiekosten, indien geen annulatieverzekering 

De annulatie van een reis door de reiziger brengt volgende annulatiekosten met zich mee : 
- tot 90 dagen voor vertrek : 20 % 
- vanaf 90 dagen tot 60 dagen voor vertrek : 35 % 
- vanaf 60 dagen tot 30 dagen voor vertrek : 50 %  
- vanaf 29 dagen tot 7 dagen voor vertrek : 75 % 
- vanaf 7 dagen tot dag van vertrek : 100 % 
 
Inschrijving : 

Om organisatorische redenen verwachten we uw volledig ingevulde inschrijvingsbon zo vlug mogelijk  
en liefst voor 30/04/2019.        
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