Danmarks Historiske Attraktioner
København, Sjælland, Fyn og Jylland
Bo en uge på slotshotel med ½-pension. pris 6.999 kr. pr. person
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Orange linje rute der passerer de fleste af landets 50 højdepunkter.
A – F Overnatning på seks slotshoteller på Sjælland, Fyn og i Jylland

1-7

Danmarks ferie - på slotshoteller
Ankomst til en lufthavn i København, Billund eller Aalborg. Lejebil eller bus med guide står
klar til den videre transport. Billeje med 4 sæder og forsikring fra kr. 1.900 pr. uge.
Overnatning slotshoteller med aftenmenu 2-retter og morgenmad. Pris pr. uge i 6.049 kr.
Vælg selv at bo en nat hvert sted, eller flere dage samme sted.
Ekstra: Frokost ca. 100 kr., færger 99 til 499 kr. Storebælt bro 230 kr. Entré attraktioner 80
kr. til 250 kr. Budget for en uge i Danmark i som anført fås fra 9.999 kr. pr. person. Tilrettelæg ferien efter interesse i enkelte egne af landet, eller kør hele landet rundt. Indpas evt.
besøg i hjemstavnsegn.
Book—online: Oplys navn, adresse, telefon og mail på deltagerne. Ved leje af bil sendes
også kopi af pas og kørekort for chaufføren. Angiv ankomst og afrejse dato samt lufthavn.
Sendes til book@slotshotel.dk, der svarer på 24 timer. Derpå holdes værelser i 48 timer til
at købe flybillet. Endelige sendes bekræftet booking med vejledninger ferie i Danmark.
Der opkræves depositum ved bestilling og restbeløbet betales inden ankomst
Danmark tager imod alle betalingskort. Det er sikkert at køre i lejet bil og der er god plads
på vejene. Landet er miljøvenligt. Der er rent og pænt. Det er let at købe dagligvarer og
besøge restauranter. Skulle uheld opstå er der gode sygehuse, apoteker og hjælp til auto.
Oplys ønske til let adgang, sengestørrelse eller diæter ved bestilling. Ferie tilrettelægges
individuelt i lejet bil indtil 9 personer eller grupper i bus med guide. Der arrangeres guidede rundvisninger på de fleste attraktioner og frokost kan ofte fås på stedet. Slotshotellerne arrangerer historiske rundvisning, vinsmagning og festmiddage.
Danske Slotshoteller har lang erfaring i oplevelser med gæster fra hele verden.
A

Sjælland

Sauntehus Slotshotel

Hornbæk

Tlf. 49750315

B

Fyn

Hvedholm Slotshotel

Faaborg

Tlf. 63601020

C

Nordjylland

Kokkedal Slotshotel

Brovst

Tlf. 98233622

D

Vendsyssel

Vraa Slotshotel

Tylstrup

Tlf. 98261377

E

Himmerland Store Restrup Slotshotel Nibe

F

Østjylland

Sophiendal Slotshotel

Tlf. 98341888

Skanderborg Tlf. 86944788

Om sommeren er der historiske spil og markeder på flere af stederne.
Klik ind på stedernes hjemmeside se dato og omtale af begivenhederne.Ankomst til lufthavn efter eget ønske. Vi sørger for, at en lejebil med 4 – 9 sæder står klar ved ankomst.
Bo på Danske Slotshoteller en uge med halvpension a 6.999 kr. Vælg selv dato og slot.
Budgettet for bil, færge, attraktioner og frokoster er 3.999 kr. Læg selv ruten og kør evt.
forbi familiens hjemstavn. Forhåndsreserver slottene online. Køb derpå flybillet og bekræft reservationen. Om sommeren er der spil og marked flere steder. Link på kortet til de
historiske attraktioner, hvoraf flere er Unesco monumenter og nationalparker.
Booking:

Book@slotshotel.dk

https://slotshotel.dk

Tlf. +45 98341888

København
1 Amalienborg Garden

trækker op til vagtskifte. Slottet har museum for kongefamiliens liv.
2 Nationalmuseet i København er hovedsamlingen af landets historie.
3 Christiansborg er åbent i ridehuset, i kælderen med middelalderudstilling og i kongehusets repræsentationslokaler, hvor der ses udstilling fra de danske Vestindiske øer.
4 Frihedsmuseet er nyåbnet med udstilling fra 2. verdenskrig.
5 Vor Frue Kirke er Københavns domkirke og har en smuk samling bibelske statshuer udført af billedhuggeren Bertel Thorvaldsen.
6 Rosenborg Slot er et smukt renæssanceslot med udstilling af kronjuvelerne og fra kong Chr. den 4.s tid.
7 Fristaden Christiania er et alternativt samfund med boder og restauranter.

Sjælland
8 Louisiana museum viser moderne kunst.
9 Kronborg Slot er et Unesco monument. Her betalte skibe told på vej til Østersøen. Shakespeares berømte skuespil Hamlet fandt sted her. I katakomberne ses en statshue af sagnvikingen Holger Danske.
10 Søfartsmuseet Helsingør er indrettet i en gammel skibs dok og viser landets maritime historie.
11 Esrum Kloster museum er et levende museum for livet i klostertiden indtil 1536.
12 Fredensborg Slot have og orangeri. Der er ikke adgang til selve slotte, hvor dronningen residerer.
13 Frederiksborg Slot er museet for historiske portrætter og har en smuk barokhave i fransk stil. Slottet
var udgangspunkt for kongernes parforcejagt, hvortil Gribskov blev indrettet med jagtveje, der med i
UNESCO.
14 Roskilde Domkirke er et UNESCO monument grundlagt af kong Harald Blåtand. Den har siden været begravelseskirke for kongefamilien. Kirken har imponerende monumenter og museum for 1000 års historie.

15 Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Book sejltur i et vikingeskib. Der udstilles originale skibe og bygges
kopier efter gammel skibsbyggertradition.
16 Lejre sagnlandet fra stenalder til vikingetid. Et levende museum.
17 Trelleborg Vikingefæstning viser rollespil og genopliver vikingernes liv.

Fyn
18 Storebælt broen forbinder over 17 kilometer Sjælland med Fyn. Broen har 1.624 meter frit spænd og er
254 meter høj. Skibe med op til 70 meters højde kan passere. Den blev indviet i 1998.
19 Vikingemuseet Ladby Kerteminde viser viking skibe, konge grav og livet i vikingernes verden.
20 H. C. Andersen museet i Odense var fødested for eventyrdigteren. Museet viser udstilling fra digterens
liv i perioden 1805 – 1875 og fra hans eventyr.
21 Egeskov Slot herregårdsmuseum med veteranbiler og en stor have med legeplads.
22 Fåborg Museum viser byens og dens kunstneres historie. Besøget omfatter også den gamle arrest.

Sønderjylland
23 Sønderborg Slot museum indeholder museum for tiden omkring reformationen og for krigene mod
Tyskland i 1800 – tallet. Her sad kong Christian den 2. i fængsel efter at han blev afsat efter det morderiske Stockholmske Blodbad i 1520.
24 Dybbøl center udstiller krigen i 1864, hvor preusserne besejrede den danske hær og besatte det sydlige Danmark op til Kolding. Her vises skanserne og de danske soldaters forgæves kamp mod ovemagten.
25 Vadehavet Nationalpark Unesco monument er beskyttet natur med mange fugle, der raster på sandbankerne. Ved lavvande kan der gratis samles østers. I træktiden samles fugle i store flokke, der kaldes
sort sol.
26 Ribe vikingecenter indeholder udstilling for livet i vikingetiden og om de første danske kristne. Ribe
domkirke er landets ældste og et besøg værd.

Vestjylland & Thy
27 Bork Havn vikingehavn er et arbejdede værksted til rekonstruktion af vikingetidens skibe.
28 Ringkøbing egnsmuseum viser, hvordan folk levede på egnen i gamle dage. Der går færge over Limfjorden mellem Thyborøn og Agger, der er en genvej mellem Vestjylland og Thy.
29 Vestervig kirke med Prins Buris grav blev bygget som kloster og tænkt som domkirke. Den er nordens
største landsbykirke. Langs muren ligger prins Buris begravet med sin ulykkelige kærlighed. Thy Nationalpark er smuk natur, der bør opleves ved at lægge turen forbi. Klitmøller er surferparadis med store bølger fra Nordatlanten.
30 Hanstholm bunkermuseum viser, hvordan den tyske hær under 2. verdenskrig byggede Vestvold med
kanonstillinger, der kunne skyde på tværs af Skagerrak. Her kan man se livet i bunkerne og køre i kanontog gennem klitterne.
31 Østerild vindmøllecenter ser man 225 meter høje vindmøller, der kan producere 216 M Watt på en
dag. Besøgscenteret med vindteknologi er interessant.

Vendsyssel
32 Bygholm vejle har et tårn og et fuglehus med udsigt over fuglereservat og de mange fugle.
33 Røgegård Naturreservat er et hjortereservat med museum og overnatning i feriehuse.
34 Aggersborg fæstningen er landets største ringborg fra vikingetiden. Her findes en udstilling med vikingernes liv på stedet.
35 Børglum Kloster herregårdsmuseum med skiftende kunstudstillinger. Der viser kopi af Bayeux tapetet
fra Vilhelm Erobrerens erobring af England i 1066.
36 Skagen kunstmuseum viser malerier af kunstmalere, der skabte højdepunkter i dansk guldalderkunst.
37 Skagen grenen er Jyllands nordlige spids, hvor Kattegat og Vesterhavet mødes. Et barsk landskab med
et enestående lys fra de to have. Besøgende kan køre i traktortrukne vogne til enden af grenen.
38 Voergaard Slot er et renæssanceslot og indeholder museum for greve Oberbech-Clausens, kirurgen
Pean og grev de Chenu-Lafittes vinslotte.
39 Lindholm Høje viking museum ligger ved landets største begravelsesplads fra vikingetiden.

Himmerland
40 Rebild

bakker Festplads for fejring af 4. juli for danskamerikanere. Koldkrigsmuseet Regan Vest en 4.
etagers bunker 60 meter under jorden bygget til at indlogere 350 af landets ledere i tilfælde af atomkrig.
41 Ærtebølle stenaldercenter viser, hvordan stenaldermenneskene levede.
42 Hjerl Hede middelaldercenter er et levende landsbymuseum, hvor frivillige lever som i Middelalderen.

Østjylland
43 Fyrkat vikingefæstning er en ringborg, hvor der om sommeren afholdes spil og marked.
44 Fregatten Jylland I 1864 deltog linjeskibet i historiens sidste søslag for sejlskibe ved Helgoland, hvor
den danske flåde besejrede den preussiske.
45 Den Gamle By Aarhus er et levende museum med middelalder og bykultur. Lejlighedsvis afholdes historiskmarked. Byens udvikling siden 800-tallet udstilles.
46 Moesgaard Forhistorisk museum udstiller fra jernalder og viking tid. Om sommeren afholdes vikingmarked med vikingeskibe, kampe mellem vikinger og underholdning på stranden.
47 Himmelbjerget, sejltur på Silkeborg søerne med hjuldamperen Hjejlen og mulighed for at bestige bjerget med en smuk udsigt over Søhøjlandet.
48 Øm Kloster museum viser livet i klosteret før reformationen, lægeurter og middelalder lægekunst.
49 Jelling viking kongegrave er et Unesco monument. De store høje og runestenene samt kirken og udgravningerne i Vejle ådal giver indtryk af danernes liv fra perioden med kristendommens indførelse.
50 Koldinghus museum for kongehuset. Det brændte i 1810, men er siden smukt restaureret .

