
Följ med till Flensburg med Sylt och Glücksburg 
 
Vi inviterar alla föreningar till denna trevliga 4-dagars bussresa som går till Flensburg i norra 
Tyskland.  Från Flensburg gör vi intressanta utflykter till ön Sylt på Nordtysklands västkust, och till 
det vackra slottet Glücksburg.  Självklart skall vi även besöka en gränsbutik innan hemresan.  
Välkomna med! 
 

 
Dag 1: Genom Jylland till Flensburg 
Från våra hemorter åker vi på morgonen till Göteborg.  Vi kör ombord på Stena Lines färja Göteborg-
Frederikshavn med avgång kl. 09.15. Möjlighet att äta lunch ombord på egen hand. Kl. 12.30 når vi 
hamnen i Frederikshavn och vi kör nu söderut genom Danmark till gränspassering mot Tyskland vid 
Kupfermühle. Därefter direkt till Flensburg för incheckning på centrala och fina Arcadia Hotel. Efter 
ankomsten får vi lite tid på egen hand i staden eller på rummet innan middagen serveras på hotellet.  
 

Hotellets hemsida: www.arcadia-hotel.de/flensburg/the-hotel.html 
 

 
Sylt 
  

Dag 2: Hela dagen på ön Sylt 
Frukost på hotellet. Kl. 08.30 skall vi på en heldagsutflykt till ön Sylt. Vi åker först tillbaka mot 
Danmark, och via bro ut på ön Rømø. Från Havneby på Rømø avgår färjan över till List på Sylt kl. 
10.30. Färjan tar 35 minuter och vid ankomsten till List på Sylt träffar vi vår skandinavisktalande 
lokalguide som skall vara vår ciceron på ön under hela dagen. En spännande ö som är ett 
turistparadis om sommaren, men en lugn och stilla ö resten av året. Under rundturen stannar vi till i 
öns huvudort Westerland där en enklare lunch ingår. Vi får också en liten rundvandring i Westerland 
innan vi fortsätter vår rundtur på ön. Kl. 18.00 sätter vi alla inklusive bussen på ett specialtåg som tar 
oss över till Niebüll på fastlandet igen. Härifrån har vi en dryg halvtimme tillbaka till vårt hotell i 
Flensburg där middagen serveras kl. 20.00. 
 
Dag 3: Det vackra slottet Glücksburg och gränsshopping 
Frukost på hotellet. På förmiddagen skall vi åka till ett av Tysklands vackraste slott – Glücksburg.  
Slottet ligger bara 1 mil utanför Flensburg. Vi åker från hotellet kl. 09.30 och kl. 10.00 möts vi av en 
guide som skall visa oss runt i slottet. Förmodligen blir denna guidning på danska, som i så fall 
översätts av Anders, om ni inte förstår guiden. Efter denna intressanta rundtur intas en enklare lunch 
innan vi åker vidare mot gränsen mellan Tyskland och Danmark där vi skall göra våra viktiga inköp av 
drycker och annat gott inför hemresan. Resten av eftermiddagen är ledig för egna strövtåg i 
Flensburg. Kl. 19.30 serveras resans sista middag i hotellets restaurang.   
 
 

http://www.arcadia-hotel.de/flensburg/the-hotel.html


 
 Glücksburg slott 
 

Dag 4: Tillbaka till Sverige 
Frukost och vi måste tyvärr säga farväl till Tyskland för denna gång. Avresan från hotellet är redan kl. 
08.00 och vi kör nu norrut genom Jylland tillbaka mot Frederikshavn. Kl. 14.00 avgår Stena Lines färja 
tillbaka mot Göteborg. Tid för egen lunch ombord.  Ankomst Göteborg kl. 17.30 och med bussen 
tillbaka mot våra hemorter. 
 

Pris:   
Beroende på antal i bussen.  Vi skräddaryr resan just som du vill ha den och 
med det antal ni planerar att bli.  Kontakta oss för offert! 
 
I priset kan ingå: 

- hela rundresan i modern turistbuss med toalett och AC  
- båtresa med Stena Line Göteborg-Frederikshavn t/r 
- 3 nätter i dubbelrum på Arcadia Hotel i Flensburg inkl. tre middagar och tre frukostar 
- dagsutflykt till ön Sylt inklusive lokalguide under vistelsen på ön 
- färja Havneby-List och retur från Sylt med specialtåg för buss och passagerare 
- lunch under utflykten på Sylt 
- Besök på Glücksburg Slott inklusive guidning och med påföljande lunch nära slottet 
- Tid till gränsshopping efter slottsbesöket 
- EU-moms (resemoms) 
- Reseledare Anders Lien från Komfort Resor i Göteborg 

 
 

Resan kan köras: Året om, men perioden april – oktober rekommenderas.    
 
Researrangör:    
Komfort Resor i Göteborg Anders Lien AB, som har lagstadgad resegaranti vid kammarkollegiet. 
www.komfortresor.se  och www.kammarkollegiet.se/resegarantier   
 

http://www.komfortresor.se/
http://www.kammarkollegiet.se/resegarantier

