Læsø – en perle i Kattegat
En virkelig spændende ø, som måske de færreste
kender.

5

dage

Læsø er en helt speciel oplevelse, man ikke må gå glip af.
Gammelgaard feriecenter
Et dejligt feriecenter bestående af ferielejligheder, nogle små, andre større, men alle indrettet med bad/toilet,
køkkenfaciliteter, og terrasse eller balkon. De store lejligheder har desuden TV og særskilt soveværelse. Endvidere
findes dejlig indendørs swimmingpool m/31 gr. Varmt vand, sauna og solarium samt fælles TV-opholdsstue. Centret er
beliggende ca. 1 km fra Byrum, hovedbyen på Læsø.
Udrejsen
Efter opsamling kører vi til Storebæltsbroen, over Fyn, over Lillebælt og op gennem det smukke Østjylland. Kl. 16.00
kommer vi til Frederikshavn, hvorfra vi sejler 1½ time med den hyggelige færge til Vesterø Havn. Herfra har vi kun få
min. kørsel til Gammelgård, hvor vi indkvarteres og den dejlige middag venter.
Traktortur til Rønnerne og Saltsyderiet
En af de helt store turistattraktioner er en uforglemmelig køretur med traktorvogn gennem de fredede områder over
Kringelrøn til orkideerne ”de kødædende planter” og de gule engmyrer, og videre over vadehavet til Hornfiskrøn.
På tilbageturen besøger vi Saltsyderiet, den største turistattraktion på øen. Her finder vi de fineste gamle bjælkehytter,
hvor der arbejdes året rundt med saltet. Læsøsalt er noget helt specielt og vi hører om, hvordan saltsyderiet er opstået
for mange hundrede år siden. Der bliver tid til tur op i tårnet, hvorfra der er en enestående udsigt.
Læsø rundt, turen bliver delt i 2 dage, så der også er tid til at hygge sig hjemme.
En dejlig rundtur i vores bus, hvor vi først besøger Læsø museum, der virkelig giver indtryk af livet gennem tiderne på
en lille ø. Vi fortsætter ud i den spændende landskab til l Læsøstenen, der markerer hvor man mener at Læsø ”blev født
af havet” og videre ud i det særprægede klitlandskab. Vi kører videretil Østerby Havn, en hyggelig lille fiskerihavn på
den nordlige ende, hvor det er svært at ”komme uden om” fiskefrikadellerne.!!!
Herfra kører vi videre ud til Danzigmann, et smukt strandområde med høje klitter. Vi besøger en meget spændende
forretning der sælger et andet af Læsøs ”nationalprodukter”, nemlig Læsø – uld, smukt forarbejdet til det utroligste.
Vi slutter rundturen med besøg på museumsgården, en nænsomt vedligeholdt tanggård fra 1600-tallet.

Afrejse:
27. august
5 dage Pris fra kr. 5.000
Tillæg for eneværelse
kr. 500
Prisen indeh.: Bus, Storebæltsbro, Læsøfærge, 4 nætter
på Gammelgaard m/½-pension og aftenkaffe, fri
benyttelse af swimmingpool, sauna , alle udflugter,
rejseleder, samt bidrag til rejsegarantifonden (excl.
entreer).
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