
 

Colour your kind of Holiday! 

      

WDR Travel NV 
Guffenslaan 17 – B-3500 Hasselt 

Tel. 011/30.00.60  
info@wdr-travel.be – www.wdr-travel.be  

Verg A1373 – Lid GFR – BTW B0 418.036.247 
 

KBC : BE 09 4500 4306 8157 – BIC : KREDBEBB  

 

 
Naar Denemarken … 

Het land van de Vikingen 
 

           

 

 
 

 
Dag 1 

Transfer vanuit Hasselt naar de luchthaven. Vlucht Brussel – Billund : 09h40 – 11h15 
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 

 
Dag 2 

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 

 
Dag 3 

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 

 
Dag 4 

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 Niels Juel **** in Koge 

 
Dag 5 

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 Koge 
 
Dag 6 

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 
Overnachting in hotel te Koge 
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Colour your kind of Holiday! 

Dag 7 

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 Koge voor overnachting 
 
Dag 8 

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 21.40 – 23h15 u. 
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