Tidig bokning rekommenderas, då antalet platser är begränsat.
Upptäck Köpenhamn med buss och kanalbåt
Buss och kanalbåt tar oss med på en resa till några av
stadens mest kända landmärken och vackraste vyer.
Allt från Den lilla sjöjungfrun, Gefion-fontänen och
Amalienborg Slott till toppmoderna Kungliga Operan.
Engelsktalande guide.
Pris: 425:-

Tid: 3 timmar

Köpenhamn till fots och med kanalbåt
Upptäck underbara Köpenhamn och se stadens gamla
och nya skatter under vår promenad på c:a 2h samt
med kanalbåt: Den lilla sjöjungfrun, Gefion-fontänen,
kungliga slottet, den svarta Diamanten och mycket mer.
Engelsktalande guide.
Pris: 295:-

Tid: 3 timmar

Makt, vyer och danska smaker
Upptäck Köpenhamn från ovan och med smaklökarna!
Få en provsmakning av det danska köket på toppen av
maktens korridorer, det danska parlamentet, och se
några av stadens mest kända sevärdheter.
Engelsktalande guide.
Pris: 955:- inkl. lättare lunch.

Tid: 3 timmar

Tivoli och smørrebrød
Tivoli är ett måste för både gamla och unga besökare i
Köpenhamn, en nationalskatt och landets populäraste
attraktion. Upptäck världens näst äldsta nöjespark och
smaka danskt smørrebrød i Tivoli Food Hall.
Engelsktalande guide.
Pris: 925:- inkl. smørrebrødkanapéer & entré Tivoli
Tid: 3 timmar
Louisiana konstmuseum på egen hand
Se konstutställningar i världsklass på berömda
konstmuseet Louisiana Museum of Modern Art. Vi tar
dig hit direkt till och från fartyget. Du njuter i din egen
takt av konst, arkitektur, park och utsikt över sundet.
(ingen guidning)
Pris: 625:- inkl. entré.

Tid: 5 timmar

Medeltida Visby – stadsvandring
Känn historiens vingslag under vår vandring (c:a 2h)
innanför murarna i en av de bäst bevarade medeltida
städerna i Skandinavien. Vi ser ruiner, den ståtliga
domkyrkan, Botans blomstrande oas och en ruskig
medeltida galge.
Pris: 295:-

Tid: 3 timmar

Fårö – den magiska ön i norr
En gång Fårö, alltid Fårö! Upplev ljuset och den alldeles
speciella naturen på den älskade lilla ön. Dagen bjuder
på Sveriges största raukområde, mjuk sand på
Sudersand och mästerregissören Bergmans grav.
Pris: 675:- inkl. lunch.

Tid: 6 timmar

Gotlands Bryggeri och vandring i Visby
Guidad vandring (c:a 1h) i Visbys medeltida gränder till
Gotlands Bryggeri vid Stora Torget. Här tar vi en
svalkande paus med kort rundvandring och ölprovning
och lär oss mer om mikrobryggeriets ölsorter.
Åldersgräns minimum 20 år.
Pris: 595:- Inkl. ölprovning 4 sorter.

Tid: 2,5 timmar

Gotlands museijärnväg och stadsvandring
Dagens höjdpunkt är tågresan där vi tuffar fram i lugn
takt genom det vackra landskapet dragna av ett 90 år
gammalt ånglok. Vi besöker också en av öns alla
medeltida kyrkor och får en guidad stadsvandring (c:a
1h) genom Visby.
Pris: 595:-

Tid: 3,5 timmar

Lummelundagrottan och Krusmyntagården
Följ med 400 miljoner år tillbaka i tiden! Dagen bjuder
på naturupplevelser med den unika droppstensgrottan i
Lummelunda, vackra vyer längs kusten och besök med
lättare lunch på Krusmyntagården.
Pris: 645:- inkl. lättare lunch
Tips: Jacka & bekväma skor.

Tid: 3,5 timmar

