
11/8  Från Skåne reser vi över Själland. Stora Bältbron tar oss till Fyn och Lilla 

Bältbron till Jylland. Sedan har vi inte långt till Römö och Hotel Kommandör-

gården som blir vår bekväma tillflykt under 

tre nätter. För att komma ut till Römö åker 

vi på den ca 10 km långa vallen ”Römö-

dämningen”, som förbinder ön med 

danska fastlandet. Römö ligger som en oas 

i Danmarks sydvästra hörn och tillhör de 

frisiska öarna. Ca 45 mil  

 
12/8  Dagens första besök blir i Ribe, Danmarks äldsta stad, där den store 

psalmdiktaren H A Brorson var biskop. Med lokal 

guide besöker vi Domen och de trevliga 

kvarteren i gamla sta’n. Från Havneby på Römö 

tar vi färjan över till Tyskland och ön Sylt. Den 

kända ön i Nordsjön har ca 20 000 invånare och 

tillhör de nordfrisiska öarna. Dess västra kust är 

en enda lång strand, nästan 40 km lång, som 

täcks med fin vit sand. Vi gör en tur längs den 3,5 mil långa huvudvägen på Sylt 

och stannar till vid utsiktsplattformen ”Hweklitten”, som med sina 52 m är öns 

högsta punkt. I Wenningstedt med 

stadsdelen Braderup besöker vi den lilla 

kyrkan och där i närheten ser vi en 4 500 

år gammal gravkammare. Tolv jättestora 

klippblock stödjer tre ännu större 

”takplattor”. Dessa block anses vara 

transporterade till Sylt från Sverige, men 

ingen vet riktigt hur det gått till.  

 

 

 

13/8  En annan ö i Vadehavet är Mandö. En liten ö med ca 50 invånare. P g a 

tidvattnet måste man åka traktorbuss till och från ön. På ön får vi en guidad 

rundtur och lunch ingår. Efter denna ovanliga upplevelse avnjuter vi sista 

middagen på Kommendörgården. 

 

  
 

14/8  Vi åker hemåt men gör ett stopp i Odense på Fyn. Här blir det tillfälle att äta 

lunch och kanske strosa på stan eller besöka domkyrkan. Snart 

återser vi våra hemtrakter. Ca 45 mil  

 

 

Reseledare:  Carl Magnus Adrian 

 

Pris:  6 795:- Enkelrumstillägg:  990:- 

  

Allt detta ingår:  Bussresa, logi i dubbelrum på Hotel Kommandörgården, 3 

frukostar, 3 middagar och 1 lunch, utflykter och entréer enligt program, lokala 

guider, reseledare, resemoms. 

 

 

Bokning:  Resan kan bokas direkt på vår hemsida 

www.exodusresor.se/Resekalender 

Du är också välkommen att ringa eller mejla. 

 

OBS! Tänk på att avbeställningsskydd kan vara bra att ha. 

 

 

 

 

 



RESEVILLKOR 

Anmälningsavgiften är 1000:- och erläggs snarast efter bokningstillfället. 

Slutbetalningen skall göras senast fyra veckor före avresa. 

Avbeställningskostnad 

Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande: 

Mer än 30 dgr före avresa:  Anmälningsavgiften 

30 – 9 dgr före avresa:  50 % av resans pris 

8 dagar eller mindre före avresa:  Hela resans pris 

Avbeställningsskydd kan tecknas i samband med bokning och betalas 

tillsammans med anmälningsavgift. Det kostar 325:- och skyddar mot 

avbeställningskostnader vid annullering, med undantag för kostnaden för 

avbeställningsskyddet. Gäller vid egen och nära anhörigs sjukdom. 

Inställande av resa kan ske vid färre än 25 anmälda deltagare. 

Kostnadsförändringar 

Priset kan ändras p.g.a kostnadsökningar som beror på: 

-ändringar i transportkostnader 

-ändringar i skatter, tullar eller avgifter 

-ändringar i växelkurser 

Resegaranti 

EXODUS resor har hos Kammarkollegiet ställt lagstadgad resegaranti 

 

VÄLKOMMEN MED! 
 

 

 

Vasagatan 27, 573 31 Tranås 

Tel. 046-140590 

E-post:  info@exodusresor.se 

www.exodusresor.se 

 

 

Södra Jylland med Römö och Sylt 
en RPG resa 11 – 14/8 2020 

 
 

 

 
Längst ner i sydvästra Danmark hittar vi Römö. Tidvatten, enorma sand-

stränder, ett rikt fågel- och djurliv med bl.a sälar, de välbevarade 

Römögårdarna och mycket mer finner vi på denna härliga ö. Vi kombinerar med 

besök i Ribe och gör en utflykt till grannön Sylt. Vi besöker också Odense på Fyn 

med sin stora domkyrka. 

 
 

En resa för Riksförbundet Pensionärsgemenskaps medlemmar. 

Arrangör är: 
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