
Preliminärt	  program	  Voicettes	  resa	  till	  Danmark	  19-‐21	  okt	  2018	  
	  
Dag	  1	  fredag	  19/10	  
Samling	  vid	  Sundstagymnasiets	  parkering	  tidigt	  fredag	  morgon	  för	  resa	  i	  bekväm	  
och	  stor	  buss	  mot	  Göteborg.	  Efter	  en	  liten	  slummer	  tar	  underhållningsgänget	  vid	  
och	  värmer	  upp	  med	  aktiviteter	  följt	  av	  sångövningar.	  
	  
Vår	  busschaufför	  tar	  oss	  till	  färjeläget	  i	  Göteborg	  där	  vi	  tar	  oss	  ombord	  på	  Stena	  
Line	  för	  en	  tretimmars	  överfart	  till	  Fredrikshavn.	  Var	  och	  en	  hinner	  med	  en	  egen	  
lättlunch	  ombord	  innan	  vi	  fortsätter	  vår	  resa	  i	  Danmark.	  Färden	  fortsätter	  till	  	  

den	  mysiga	  staden	  Ålborg,	  ca	  45	  min	  färd,	  där	  var	  och	  
en	  får	  några	  timmar	  egen	  tid	  för	  att	  utforska	  staden.	  	  
The	  Park	  of	  Music,	  Basement	  Beer	  Bar,	  Kunsten,	  
Ubåtsmuseum,	  Musikkens	  Hus	  eller	  Lange	  
Kunsthåndvaerk	  är	  några	  tips	  som	  ligger	  centralt.	  	  Om	  
tiden	  tillåter	  tar	  sedan	  bussen	  oss	  till	  staden	  Nibe	  med	  
allt	  sitt	  konsthantverk,	  innan	  vi	  checkar	  in	  på	  Hotel	  
Hvide	  Kro	  i	  Års.	  Platser	  i	  restaurangen	  är	  bokat	  för	  en	  
frivillig	  gemensam	  middag	  vid	  20-‐tiden,	  vilken	  betalas	  
ur	  egen	  ficka.	  Bland	  annat	  erbjuds	  en	  2-‐rätters	  meny	  a	  
DKR	  185.	  	  

	  
Dag	  2	  lördag	  20/10	  
Efter	  en	  god	  dansk	  frukost	  på	  vårt	  mysiga	  boende	  Hvide	  Kro	  möter	  vi	  den	  danska	  
kören	  A	  Piece	  of	  Cake	  inför	  kvällens	  framträdande.	  Tidsprogram	  för	  dagen	  
kommer	  senare.	  Den	  danska	  kören,	  har	  emellertid,	  efter	  vårt	  framträdande,	  
bjudit	  in	  oss	  till	  en	  gemensam	  kvällsmåltid	  med	  sång	  och	  social	  samvaro,	  som	  en	  
fin	  avslutning	  på	  dagen.	  
	  
Dag	  3	  söndag	  21/10	  
Efter	  frukost	  ställer	  vi	  in	  siktet	  på	  Skagen,	  ca	  
1,5	  timmes	  färd,	  med	  dess	  vidunderliga	  natur	  
med	  sanddyner	  och	  möte	  mellan	  de	  båda	  
haven.	  En	  frivillig	  tur	  med	  ”ormen”	  tar	  dig	  ut	  
till	  spetsen.	  Ev	  hinner	  vi	  med	  ett	  besök	  även	  till	  
Rubjerg	  Knude,	  fyren	  som	  snart	  kommer	  att	  
störta	  ner	  i	  havet.	  Innan	  vår	  buss	  tar	  oss	  till	  hamnen	  i	  Fredrikshavn,	  ca	  40	  min	  
färd,	  finns	  tid	  för	  en	  fika,	  eller	  smörrebröd	  på	  kända	  Bröndum	  Hotel.	  Kl	  14	  går	  
båten	  tillbaka	  till	  Göteborg.	  Med	  något	  litet	  stopp	  efter	  vägen	  beräknas	  vi	  vara	  
tillbaka	  i	  Karlstad	  ca	  kl	  22	  efter	  en	  trevlig	  helg	  med	  nyvunna	  danska	  vänner!	  
	  
Preliminärt	  pris	  per	  person	  i	  dubbelrum:	   SEK	  2600	  
Detta	  ingår:	  
Busstransport	  Karlstad-‐Års	  t/r	  inklusive	  transporter	  till	  utflyktsmål	  samt	  ev	  
transporter	  under	  lördagen	  i	  Års	  
Färja	  t/r	  Göteborg-‐Fredrikshavn	  
2	  nätter	  i	  dubbelrum	  på	  Hvide	  Kro	  i	  Års	  inklusive	  2	  frukostar	  
Enkelrumstillägg:	   SEK	  800	  
Anmälningsavgift:	   SEK	  260	  (swish	  till	  Voicette	  123	  132	  19	  34	  senast	  10	  juni)	  


