
 

LOKALAVISA HITRA-FRØYA LESERTUR 2022 
- DET ER DEILIG Å VÆRE NORSK I 

DANMARK! 
 
Endelig har vi gleden av å invitere til ny lesertur med lokalavisa. Etter en spesiell tid med 
pandemi, en lesertur i «åpent vindu» i juni 2020, og nedstenging i 2021 har vi gleden av å 
invitere til ny lesertur uten restriksjoner – bare hygge og glede som tidligere nå i sommer! 
Denne gangen har vi valgt Danmark som reisemål – nærmere bestemt Jylland og Fyn.  
Vi starter helt nord på Jylland med Skagen – en idyllisk perle, og vi får oppleve Grenen, der 
Skagerrak og Kattegat møtes. Det kan faktisk ses på bølgene, som kommer fra hver sin side. 
Vi fortsetter sørover til «molboland» på øya Mols, og hovedstaden Ebeltoft. Her finner vi 
bindingsverkshus og brostein merket av tidens tann. Det gamle kjøbstadmiljøet i byen 
gjenspeiler et stykke Danmarks-historie gjennom mange hundre år. Byen fikk kjøpstadstatus 
tilbake i 1301 og er dermed Djurslands eldste by. Det merkes i gatene i den gamle bydelen, 
som oser av dansk sjarm, hvilepuls og bygninger og detaljer som er flotte og forseggjort at 
man nærmest tror man vandrer blant kulisser! 
Fra Ebeltoft fortsetter vi sørover til Fyn og Odense. I den verdenskjente eventyrforfatteren 
H.C. Andersens hjemby finner vi historiske opplevelser og vakre gamle hus, med pulserende 
kultur, god mat, unike shoppingmuligheter og selvfølgelig masse dansk hygge.  
I løpet av turen kan vi også friste med: et fint og overraskende besøk i Aalborg, en ekte 
dansk frokost (lunsj på norsk) og ikke minst besøk på Egeskov slott – og mye mer! 
Turen starter turen med overnatting i Norges eldste by, Tønsberg – og avslutter med Color 
Lines flotte cruiseferje fra Kiel til Oslo. 
Dette blir alle tiders – meld deg på! 
 

 
 
 
 



 

REISERUTE: 
Mandag 15. august: Avreise fra Sistranda kl. 07:00 og Hitra. Vi kjører Østerdalen sørover til 
Oslo, og derfra videre sørover til Tønsberg. Felles lunsj i løpet av dagen. Middag og 
overnatting på Quality Hotel Tønsberg. 
 
Tirsdag 16. august: Frokost på hotellet. Formiddagen til fri disposisjon i Tønsberg. Kl. 12:30 
samles vi i bussen og kjører til Langesund. Herfra tar vi ferje med Fjordline kl. 14:30 til 
Hirtshals i Danmark kl. 19:00. Lunsj ombord. Fra Hirtshals har vi ca. en times kjøretur til 
Skagen, der vi skal spise middag og overnatte på Hotel Strandly Skagen. 
 

 
 
Onsdag 17. august: Morgenmad (på dansk) på hotellet. Dagens første besøk blir på Grenen, 
der Kattegat og Skagerrak møtes. Neste på programmet blir Aalborg, der vi har lagt inn en 
«hemmelig» opplevelse. Utpå ettermiddagen ankommer vi Mols og Ebeltoft. Her skal vi spise 
middag og overnatte på Molskroen Strandhotel. 
 

 
 
Torsdag 18. august: Frokost på hotellet og 
formiddagen fri i Ebeltoft. Etter lunsjtid 
fortsetter vi sørover til Fyn og Odense. 
Middag og overnatting på First Hotel Grand. 
 
Fredag 19. august: Frokost og middag på 
hotellet. I dag blir det sightseeing i Odense, 
en ekte dansk frokost (lunsj) med øl og 
snaps, og besøk på Egeskov Slott. 



 

 
 
Lørdag 20. august: Frokost på hotellet, utsjekk og bussavgang kl. 08:00. Vi kjører sørover og 
inn i Tyskland, og ankommer etter hvert Kiel. Kl. 14:00 har vi avgang med Color Line til Oslo. 
Middag i buffet restauranten, før vi får servert kaffe og avec i show – loungen som 
avslutning på kvelden. 
 
Søndag 21. august: Vi spiser frokost mens skipet seiler inn Oslofjorden, og ankommer 
Hjortneskaia kl. 10:00. Hjemturen går på kjente veier gjennom Gudbrandsdalen til Dombås, 
der vi får servert turens siste middag. Deretter gjenstår Dovrefjell tilbake til Trøndelag, og 
tidlig på kvelden kommer vi hjem til Hitra og Frøya. 
 
Pris pr. person: kr. 16.650,- 
 
Tillegg for enkeltrom og lugar: kr. 3.500,- 
 
Prisen inkluderer; Bussreise i moderne turbuss med reiseleder i henhold til program, 1 
overnatting Quality Hotel Tønsberg, 1 overnatting Hotel Strandly i Skagen, 1 overnatting 
Molskroen Strandhotel i Ebeltoft, 2 overnattinger First Hotel Grand i Odense, 1 overnatting i 
utvendig lugar Color Line Kiel – Oslo, 6 frokoster, 3 lunsjer, 7 middager, båttur (dekksplass) 
Fjordline Langesund – Hirtshals, besøk på Grenen, «hemmelig» opplevelse i Ålborg, 
lokalguide i Odense, besøk på Egeskov Slott, show inkl. kaffe & avec på Color Line, og alle 
bomveiavgifter og veiskatter i Danmark og Tyskland. 
 
  

Påmelding direkte til Orklareiser: 
Telefon: 72 49 57 50  

eller online på www.orklareiser.no/leserturer 
 

Først til mølla prinsippet gjelder og påmelding senest 12. 
juli 

 
Salgsstart: Onsdag 15. juni kl. 12:00 

 
 
 
 
 


