
 

 

 

 

Quorps Busser ApS 

Stenvej 15, Rinkenæs 

6300 Gråsten. 

Tlf. 74 65 08 50. 

Mail: mail@quorpsbusser.dk 

www.quorpsbusser.dk 

CVR: 37827681 

Ret til Ændringer forbeholdes. 

HUSK :  
Sygesikringsbevis og rejseforsikring. 

Hotel Viking A/S 

Frederikshavnsvej 70-72 

9300 Sæby 

Tlf. 98 46 17 00 

Mail: info@hotelviking.dk 

www.hotelviking.dk 

Til Nordjylland 

Teknisk Arrangør 

Quorps Busser ApS 

Rejsegarantinr.  2799 

Prisen er inkl. bus, hotel med halvpension, udflugter inkl. entré 

og frokost søndag, mandag og onsdag.  

 

900 kr. i enkeltværelse tillæg. 

100 kr. pr. person i tillæg ved ønske om en bestemt 
plads i bussen.  

www.quorpsbusser.dk 



Søndag d. 07-06-2020:   

Kl. 9.00 er der afgang fra busparkeringen ved Gråsten Slot. 

Derfra kører vi til Purhus Kro i Fårup, hvor vi får serveret en lækker fro-
kost buffet. 

Efter frokosten kører vi videre mod Hotel Viking i Sæby, der ankommer 
vi midt på eftermiddagen. Efter indkvartering er resten af dagen til fri 
afbenyttelse. 

 

Der vil selvfølgelig være passende pauser undervejs. 

 

Hotel Viking er handicapvenligt og med 
elevator. Hotellet har et stort Aqua Spa 
område med bl.a. Jacuzzi, sauna og 
pool, som alle gæster gratis kan benytte. 

Behandlinger kan tilkøbes. 

Se evt. mere på www.hotelviking.dk 

 

Aftensmaden serveres kl. 18.30. 

—————————————————————————— 

Mandag d. 08-06-2020:  

Morgenbuffet serveres fra kl. 7.00. 

Kl. 8.30 kører vi fra hotellet og til Fur Bryghus, 
som er et af Danmarks første mikrobryggerier. 
Her får vi rundvisning og efterfølgende frokost. 

Se evt. mere på www.furbryghus.dk 
 

Ca. kl. 14.00 er vi tilbage i bussen, hvor vi sammen med den lokale 
guide John Bertelsen - der er blind, vil kører rundt på øen imens John 

på faglig og humoristisk vis fortæller en mas-
se spændende om øen.  

 

Omkring kl. 16.00 kører vi tilbage til hotellet. 

Aftensmaden serveres kl. 19.00 

Tirsdag d. 09-06-2020: 

Morgenbuffet serveres fra kl. 7.00. 

Kl. 8.45 kører vi fra hotellet og til Børglum 

Kloster, hvor vi kl. 10.00 får en fin rundvisning 

på det gamle Kloster og bl.a. ser deres mange 

udstillinger i historie, kunst og kultur samt 

Klostrets Kirke.  

Se evt. mere på www.boerglumkloster.dk 

Ca. kl. 11.30 kører vi videre mod Skagen hvor der vil være muligt at spise fro-

kost og efterfølgende nyde et par timer på egen hånd.  

Kl. 15.30 mødes vi igen og dem der har lyst kan for 30 kr. kører med Sandor-

men ud til Grenen. 

Ca. kl. 16.45 kører vi tilbage til hotellet.         

Aftensmaden serveres kl. 19.00. 

—–————————————————————–————— 

Onsdag d. 10-06-2020:  

Morgenbuffet serveres fra kl. 7.00. 

Efter morgenmaden pakker vi bussen og   

kører fra hotellet ca. kl. 9.00. 

Undervejs besøger vi Grønhøj Kro og Museum hvor vi starter med en frokost 

imens Kromanden synger og fortæller om egnens historie. Efterfølgende er 

der mulighed for at se Morten Korch museet samt Kartoffeltysker museet. 

Se evt. mere på www.gronhojkro.dk 

Vi kører fra Grønhøj ca. kl. 14.00 og forventer at 

være hjemme sidst på eftermiddagen - alt efter 

trafikken.  

Der vil selvfølgelig være passende pauser under-

vejs. 


