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Indledning

Ferie  
Kan være en smuttur på 1-2 dage, et forlænget 
weekendophold og andre korte ophold på 2-3 
overnatninger, 1-3 ugers ferie, eller langtidsferie 
i mange uger. Alt er muligt, også staycation, en 
blive-hjemme-ferie i Danmark, evt. i eget hjem.

Hitlister  
Top 5 og Top 10 lister hitter; de giver hurtigt 
overblik over et emne. Men hvorfor stoppe der? 
Her er Top 1 til Top 30 over dansk natur og kultur; 
formålet er at inspirere til nærmere udforskning 
af både velkendte og mindre kendte attraktioner.
Antal punkter på listen bestemmer rækkefølgen i 
guiden, derfor kan relaterede emner være adskilt. 

Danmarksferie 
Danskerne er meget rejseglade og vi rejser ofte 
og gerne sydpå – og nordpå, vestpå og østpå. 
Coronakrisen satte en stopper for den trafik og 
indtil videre er Danmarksferie det oplagte valg: 
En chance for at (gen)opleve danske feriemål, 
der mange steder trumfer de udenlandske. 

Rigtig god Danmarksferie
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Top 1 Ferieland

Hvilket land topper feriedestination listen i 2021?

Danmark

Rejser til hele verden blev frarådet fra sidst i 
2020 til og med mindst primo 2021. Ergo: Se 
eller gense unikke steder i Danmark; på halv-
øen Jylland eller en af de mere end 1.419 øer.

Areal 

43.094 km²: Land: 42.394 km². Vand: 700 km²

Landegrænse: 68 km: Grænseland: Tyskland.

Kystlinje: 8.750 km.

Ekstrempunkter

Nordligste: Skagen Nordstrand: 57° 45’ (N)

Sydligste:  Gedser Odde: 54° 34’ (N)

Østligste:  Østerskær (Christiansø): 15° 12’ (Ø)

Vestligste:  Blåvandshuk: 8° 05’ (Ø)

Højeste:  Møllehøj: 170,86 m

Tip: Planlæg en Danmarksferie eller -tur i dag.
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Danmark er inddelt i fem regioner:

Region Nordjylland med centralforvaltning 
i Aalborg dækker det tidligere Nordjyllands 
Amt, de nordlige dele af Viborg Amt og en 
mindre del af Århus Amt.

Region Midtjylland med centralforvaltning 
i Viborg dækker det tidligere Ringkjøbing 
Amt, størstedelen af Århus Amt, den sydlige 
del af Viborg Amt og den nordlige del af  
Vejle Amt.

Region Syddanmark med centralforvaltning 
i Vejle dækker de tidligere Fyns, Ribe og 
Sønderjyllands amter samt den sydlige del 
af Vejle Amt.

Region Hovedstaden med centralforvaltning 
i Hillerød dækker de tidligere Københavns 
og Frederiksborg amter, Københavns og 
Frederiksberg kommuner, samt Bornholms 
Regionskommune.

Region Sjælland med centralforvaltning i 
Sorø dækker de tidligere Roskilde, Stor-
strøms og Vestsjællands amter.
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Top 2 Landsdele

Top 2 listen, i ikke-rangeret rækkefølge, over  
danske landsdele, omfatter: 

Vest-Danmark 
Øst-Danmark

Hvilken landsdel er mon bedst, mest spændende 
at besøge?

Det er umuligt at fastslå eller at blive enige om i 
en landsdels-diskussion, fordi smag og behag er 
som bekendt forskellig. 
Men ...

Har du aldrig besøgt ’den anden landsdel’, er 
det på tide: Både Vest- og Øst-Danmark byder 
på top oplevelser og nye ferieminder.

Et spadestik dybere: Landets fem regioner har 
hver deres attraktioner, lokal natur og kultur,  
der er en rejse værd.

Tip: Er der en region, hvor du ikke har været? 
Gør det til et mål at besøge det område, så du 
lærer Danmark bedre at kende. 
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Top 3 Solferie

Solen skinner også i Danmark og når den gør, 
er det overraskende dejligt. 
Stederne med flest solskinstimer i Danmark er:

1. Bornholm: 1930 solskinstimer pr. år.

2. Samsø: 1924 solskinstimer pr. år. (foto)

3. Læsø: 1903 solskinstimer pr. år.

Selvom solen ikke skinner fra en skyfri himmel 
er der stadig daglys, der gavner søvn og helbred.

Lyset stimulerer til D-vitamin produktion som 
styrker knogler, tænder og immunsystemet. 
Derfor gælder det om, at komme udenfor helst 
mindst ½-1 time om dagen og gerne mere.

Sol er sundt i fornuftige mængder, men det 
gælder ligesom i syden:

•	 Tildæk hud med tætvævet tøj og solhat.

•	 Brug solcreme; mindst faktor 15 på synlig hud.

•	 Undgå helst solen midt på dagen ml. 12-15.

•	 Brug UV-solbriller, kig ikke direkte på solen.

Tip: Plot nok udetid ind i (ferie)dagens program. 
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Top 4 Storbyferie 

Danske ”storbyer” har klasse. Topklasse. Cool 
byrum, kunst, kultur og madkultur stortrives her.

København og Aarhus har haft topplaceringer i 
Lonely Planet lister for nylig, og også Aalborg  
og Odense byder på internationale attraktioner. 

København 1. Tivoli
   2. Den Lille Havfrue 
   3. Zoologisk Have

Aarhus  1. Aros (foto næste opslag) 
   2. Moesgaard Museum 
   3. Aarhus Ø og Aarhus Havn 

Aalborg  1. Kunsten 
   2. Musikkens Hus (foto)
   3. Utzon Center (TripAdvisor ’20)

Odense  1. H. C. Andersen Museum
   2. Den Fynske Landsby
   3. Odense ZOO

Tip: Gør én ny ting om måneden: I byen: Gå fx 
i teatret, i operaen, i musikhuset, på spillested, 
på klub, på museum, i parken, i multikulturhus 
eller i en specialforretning ... måske.
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Top 5 Nationalparker

Danmark har fem nationalparker, der hver især 
byder på overvældende smuk og varieret natur
med vandrestier og oplevelser for store og små:

•	 Nationalpark Thy (2008) 
Fra Agger Tange i syd til Hanstholm Vildt-
reservat i nord langs Vesterhavskysten (foto). 

•	 Nationalpark Mols Bjerge (2009) 
Varieret natur med en stor del af de danske 
naturtyper. Mols Bjerges særkende er høje 
og bakker i et imponerende istidslandskab.

•	 Nationalpark Skjoldungernes Land (2010) 
En nationalpark med natur, fjord og skove,  
og kultur Roskilde Domkirke.

•	 Nationalpark Vadehavet (2015) 
Et af verdens vigtigste vådområder; status 
som nationalpark, vildt- og naturreservat; 
siden 2009 et UNESCO Verdensarvsområde.

•	 Nationalpark Kongernes Nordsjælland (2018) 
Store skove og søer, unikke naturværdier og 
kulturspor fra kirke- og kongemagten.

Tip: Besøg en (ny) nationalpark denne weekend.
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Den Danske Klosterrute

Kombiner klosterbesøg med vandring: Den Danske 

Klosterrute er en 2300 km helårs turist- og pilgrimsrute.

Ruten har ikke sin egen afmærkning, men følger over 

lange strækninger andre afmærkede ruter:

 y Den Europæiske Fjernvandrevej over Sjælland

 y Gendarmstien langs Flensborg Fjord

 y Hærvejen

 y Vandreruten Århus-Silkeborg

 y Trækstien langs Gudenåen

 y Sjællandsleden

 y Øhavsstien

 y Nordsøstien

Klosterruten går overvejende ad små veje og stier og 

forbinder omkring 50 af de steder, hvor der blev bygget 

klostre i middelalderen (foto: Løgumkloster). På ruten 

indgår også historiske vejstrækninger og pilgrimsmål.

Ruten kommer igennem varierede landskaber, gennem 

små landsbyer, skove, marker og enge.  

Der er mange overnatningssteder undervejs.

Rutens ide og form skyldes Jens Kristian Krarup, fhv. 

rektor for Folkekirkens Pædagogiske Institut. 
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Top 6 Domkirker

En kirke er altid et besøg værd. Der er højtidelig 
stemning i seværdige rammer. Kirker byder for 
det det fineste inden for arkitektur og design: 
Imponerende mure, lofter, gulve, vinduer, døre, 
orgel og udsmykning. Der er meget at se på og 
at lytte til, hvis man kommer i ’åbningstiden’. 

Der er over 2000 kirker i Danmark. 10 af dem er 
domkirker, heraf bære de seks navnet domkirke.

•	 Aarhus Domkirke i Aarhus Stift,  
Danmarks største kirke.

•	 Roskilde Domkirke (Roskilde) i Roskilde Stift.

•	 Ribe Domkirke i Ribe Stift.

•	 Haderslev Domkirke i Haderslev Stift.

•	 Maribo Domkirke i Lolland-Falsters Stift.

•	 Viborg Domkirke i Viborg Stift.

•	 Budolfi Kirke (Aalborg) i Aalborg Stift.

•	 Sankt Knuds Kirke (Odense) i Fyens Stift.

•	 Sankt Olai Kirke (Helsingør) i Helsingør Stift.

•	 Vor Frue Kirke (København) i Københavns Stift.

Tip: Gå i kirke: Oplev fred og ro i rum og ord.
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Top 7 UNESCO sites

Selvom Danmark er et lille land, så er der hele 
syv UNESCO Verdensarvsområder i landet. 
De er naturligvis et besøg værd, ikke kun for 
udenlandske turister, men også lokale på tur.

Hvor mange har du set til dato? Tag på en ferie 
eller udflugt og oplev de internationale pletter.

•	 Vadehavet (Jylland)

•	 Stevns Klint (Sjælland) (foto)

•	 Kronborg Slot (Sjælland)

•	 Roskilde Domkirke (Sjælland)

•	 Jelling Monumenterne (Jylland) (foto 24-25)

•	 Parceforcejagtlandskaberne Hillerød 
(Sjælland)

•	 Brødremenighedsbyen Christiansfeld 
(Jylland)

Man kan læse mere om UNESCO stederne her: 
visitdenmark.dk/danmark/oplevelser/danske-
unesco-attraktioner og whc.unesco.org/en/list/

Tip: Lav en bucket list over det, du rigtig gerne 
vil se, før det er for sent. Skriv ned og følg op.
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Top 8 Småbyferie

Idylliske småbyer i Danmark omfatter – men er 
ikke begrænset til – disse otte turistmagneter:

•	 Christiansfeld (Sønderjylland) (foto)

•	 Ebeltoft (Djursland) 
Lige nord for Djursland ligger Mariager, der 
også er en by bindingsværkshus-idyl.

•	 Faaborg (Fyn)

•	 Maribo (Lolland)

•	 Ribe (Sønderjylland)

•	 Svaneke (Bornholm)

•	 Skagen (Nordjylland) 
I nærheden ligger Blokhus og Løkken, der 
også er kendt som badesteder.

•	 Ærøskøbing (Ærø) 

På Sjælland, tæt på top 8, er der mere lilleby 
charme i Tisvildeleje, Gilleleje, Dragør og Stege.

Tip: Lokaliser den nærmeste turistperle med 
bindingsværkshuse, blomsterdekorationer og 
brostensgader: Tag en feriedag (ferieshopping).
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Top 9 Eventyrture

Danmark rummer ”storslået, mystisk, flot natur, 
der emmer af eventyr ... og Jurassic Park” (DN): 

•	 Troldeskoven, Tisvilde (Nordsjælland): 20 kvm. 
eventyrskov som taget ud af gamle sagn.

•	 Dollerup bakker, enestående geologi, et 
stor-bakket landskab, Viborg (Jylland).

•	 Svartingedalen, en frodig sprækkedal, gemt 
i et landbrugslandskab, Hasle (Bornholm). 

•	 Møns Klint, unikt naturklenodie, men også 
landskaberne bagved klinten er ’vilde’ (foto). 

•	 Ravnsby bakker, kendt som ”de lollandske” 
alper' og 'det lollandske Schweiz' (Lolland).

•	 Råbjerg Mile. 1 km lang, 1½ km bred, 20 m 
høj, 3-400 år gammel 3,5 mio. kbm sandbunke! 

•	 Himmelbjerget. Formidabel, ”falsk” bakke, en 
skråning i et dalsystem, med udsigt til Julsø. 

•	 Mols Bjerge. Kuperet istidslandskab med 
mange høje bl.a. Trehøje og Agri Bavnehøj.

•	 Bakkelandskabet på Fur. Kuperet landskab 
med gravhøje; med kig til flere Limfjordsøer.
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Top 10 Forlystelser 

For store og små er der 10 forlystelsesparker, 
der er kendt langt uden for Danmarks grænser:

•	 Tivoli

•	 Bakken

•	 Legoland (og LEGO House) (foto)

•	 Djurs Sommerland 

•	 Lalandia Aquadome (Billund og Rødby)

•	 Tivoli Friheden 

•	 Fårup Sommerland

•	 Jesperhus

•	 Sommerland Sjælland

•	 Bon-bon land  

I disse ti forlystelsesparker handler det især 
om små og store forlystelser på land og i vand. 
En ny super attraktion er LEGO House (adskilt 
fra Legoland) med 25 mio. LEGO klodser.

Tip: Forlystelsesparker er absolut ikke kun 
for børn (familier). De er også et besøg værd 
for kærestepar og singler. Sæt en dag af: Mist 
fodfæstet for en stund og oplev et sug i maven. 
Varierede sanseoplevelser er sundt for sjælen.
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Top 11 Åer

Danmark byder på ca. 69.000 km vandløb, hvor 
hovedparten, ca. 75 %, er små vandløb, bække 
og grøfter med en bundbredde på mindre end 
2,5 meter. De større vandløb kaldes åer.

Langs med åer er der naturstier samt shelters 
og bålpladser. Man kan mange steder ro eller 
svømme – eller fiske, hvis man har fisketegn. 

1. Gudenåen, Jylland, 160 km (foto)

2. Storå, Vestjylland, 104 km

3. Varde Å, Vestjylland, 99 km

4. Skjern Å, Vestjylland, 94 km 

5. Suså, Sjælland, 83 km

6. Karup Å, Vestjylland, 78 km

7. Vidå, Sønderjylland, 68 km

8. Ribe Å, Sønderjylland, 67 km

9. Kongeåen, Sønderjylland, 65 km

10. Odense Å, Fyn, 53 km

11. Ryå, Nordjylland, 52 km

Tip: Find en å, lej en kano med en ven; god tur. 
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Top 12 Feriecentre

Feriecentre, resorts, er relativt prisbillige set 
i forhold til de mange særlige fordele såsom 
vandland eller swimmingpool, spa eller sauna, 
trampoliner, mini-golf, bordtennis, badminton, 
fodbold, ridning, børneaktiviteter og lignende.
 
Blandt de største hos fx Booking.com er: 

Skallerup Seaside Resort (foto: Romulus spa)

Lalandia, Billund og Rødby 

Enjoy Resorts Rømø

Landal Sea West

Danland Blokhus

Danland Klitten, Søndervig

Landal Rønbjerg

Enjoy Resorts Marina Fiskenæs

Landal Søhøjlandet

SportsPark, Oksbøl

Danland Ebeltoft

Skagen Strand Hotel & Holiday Center, Hulsig 
 
Tip: 1) Lav sjov motion. 2) Gå i spa. 3) Stress af.
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Top 13 Museer

Danmark byder på verdensklasse museer – 
også for de, der ikke normalt gæster museer.

De malerier, fotos og skulpturer, man ser på 
plakater og tv, er meget større og stærkere live. 

•	 Louisiana

•	 Den Gamle By

•	 Aros (foto forrige opslag)

•	 Ny Carlsberg Glyptotek

•	 Christiansborg Slot

•	 Arken

•	 Rosenborg Slot

•	 Moesgaard Museum, MOMU

•	 Nationalmuseet

•	 Skagens Museum 

•	 Museum Ragnarock

•	 Tirpitz Museum

•	 Glasmuseet Ebeltoft (foto)

Tip: Gå på museum ... snart: En stor oplevelse.
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Tekniske museer i Danmark

•	 Bogtrykmuseet i Esbjerg

•	 Bornholms Automobilmuseum 

•	 Bornholms Jernbanemuseum

•	 Bornholms Tekniske Samling

•	 Brandmuseet

•	 Danmarks Busmuseum 

•	 Danmarks Cykelmuseum

•	 Danmarks Ferguson Museum

•	 Danmarks Flymuseum

•	 Danmarks Jernbanemuseum 

•	 Danmarks Tekniske Museum

•	 Danmarks Traktormuseum 

•	 Danmarks Vej- og Bromuseum

•	 Dansk Motor- og Maskinsamling

•	 Dansk Støberimuseum Den Gamle Smedje (Nakskov)

•	 Det Gamle Trykkeri (Nakskov)

•	 Energimuseet  (Tange Sø)

•	 Europæisk Automobilmuseum

•	 Experimentarium

•	 Falck Museet

•	 Gasmuseet

•	 Hørvævsmuseet på Krengerup

•	 Industrimuseet Frederiks Værk

•	 Danmarks Industrimuseum

•	 Danmarks Jernbanemuseum

•	 Jysk Automobilmuseum
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•	 M/S Museet for Søfart

•	 Midt- og Vestjyllands Jernbanemuseum

•	 Morsø Traktormuseum

•	 Nakskov Brandmuseum

•	 Naturkraft, Ringkøbing (foto næste opslag)

•	 Næstved Automobilmuseum

•	 Ringsted Radiomuseum

•	 Rødvig Skibsmotormuseum

•	 Samsø Austin Museum

•	 SEAS-NVE Elmuseum 

•	 Skoda Museum Danmark

•	 Sommer’s Automobile Museum

•	 Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm

•	 Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomuseum

•	 Sønderjyllands Radiomuseum

•	 Tandslet Transformatormuseum

•	 Ulbjerg Traktormuseum

•	 Universe (og Danfoss Museum), Nordborg

•	 Vandteknisk Museum

•	 Zeppelin- & Garnisonsmuseum Tønder

•	 Veteranjernbane: Bjergbanen, Lemvig

•	 Veteranjernbane: Blovstrødbanen

•	 Veteranjernbane: Hedelands Veteranbane

•	 Veteranjernbane: Limfjordsbanen

•	 Veteranjernbane: Mariager-Handest

•	 Veteranjernbane: Museumsbanen Maribo-Bandholm

•	 Veteranbanen Bryrup Vrads
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•	 Veterantog Vest
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Top 14 Skove

Ta’r du så med mig i skoven ... så bliver der 
fuglesang foroven. Nemlig; der er fugle og 
egern, mus, dådyr med flere; så fuldt af liv 
(foto forrige opslag: Jernhatten, Mols).

Tip: Tag i skoven – en totaloplevelse. Super- 
skove ifølge Danmarks Naturfredningsforening:

•	 Bolderslev Skov, nær Aabenraa

•	 Boserop Skov, nær Roskilde

•	 Draved Skov, nær Løgumkloster

•	 Dyrehaven ved København

•	 Gisselfeld Klosters Skov, Haslev

•	 Grib Skov, Nordsjælland

•	 Klosterheden Skov, Vestjylland

•	 Løvenholm, Fjeld Skove, Djursland

•	 Marselisborg skovene, Aarhus 

•	 Næsbyhoved skov, Odense

•	 Orkanskoven, Bornholm

•	 Rold skov, nær Aalborg

•	 Silkeborgskovene

•	 Velling Skov, nær Silkeborg
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Hvad må du i danske skove?

Mulighederne for at dyrke friluftsliv er næsten 
uanede i de danske skove, men du skal også 
kende reglerne i skoven; der er forskel på om 
du besøger en offentlig eller privat ejet skov. 

•	 Du må færdes til fods, cykle og gøre ophold 
døgnet rundt.

•	 Du må færdes til fods overalt i skoven, både på 
veje og stier og i skovbunden.

•	 Du må gøre ophold, hvis der er mindst 50 meter 
til beboelsesbygninger.

•	 Du må cykle og køre på trehjulede knallerter på 
alle egnede veje og stier.

•	 Du må ride på asfalterede veje, stenlagte veje, 
på grusveje over 2,5 meter og på andre veje og 
stier, hvis ejeren har givet tilladelse.

•	 Du må også ride i skovbunden undtagen på 
dyrkede arealer, i unge bevoksninger, på grav-
høje eller andre fortidsminder.

•	 Du kælke og løbe på ski på veje, stier og i 
skovbunden.

•	 Du må skøjte og færdes på is, med mindre an-
det fremgår af skiltning.

•	 Du må overnatte i telt på lejrpladser, primitive 
overnatningssteder og i friteltningsskove.
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•	 Du må overnatte i skovbunden på liggeunder-
lag, i sovepose, i hængekøje, under regnslag.

•	 Du må bruge åben ild eller kogeapparater ved 
bålpladser eller i friteltningsskove.

•	 Du må bade i skovens vandløb og søer.

•	 Du må samle nødder, bær, svampe, frø, kog-
ler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav fra 
skovbunden til eget forbrug, ca. en posefuld.

•	 Du må gerne være nøgen i skoven, men vis 
hensyn til andre og læs mere om reglerne, som 
Naturstyrelsen præciserede i 2016.

•	 Tag dit affald med dig og ryd ordentlig op, hvis 
du har lavet bål eller andre aktiviteter.

•	 Det er ikke tilladt at flytte på træstammer, stub-
be mv. i skoven; Men en sten, stub o.l. må man 
gerne løfte og lægge samme sted.

•	 Du må ikke gå ind i en skov , hvor der er skilte, 
der forbyder adgang.

•	 Du skal respektere skilte, du møder i naturen. 
Også selv om du tvivler på, om de er lovligt 
opsat. Ser du fx et skilt med teksten “Adgang 
forbudt”, må du ikke fortsætte.

•	 Du må ikke gå ind i skoven via stengærde, jord-
volde eller hegn uden en åbning.

•	 Du må ikke færdes med motorkøretøj. Færdsel 
skal ske til fods eller på cykel. Undtagelse: Han-
dicappede må anvende kørestole o.l.
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•	 Adgang til skove kan forbydes eller begrænses 
på dage med jagt og intensivt skovarbejde.

•	 Skove kan blive lukket under kraftige storme og i 
tørre sommerperioder med fare for brand. 
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Top 15 Badestrande

En dansk kystlinje på over 8000 km betyder 
strande en masse: Smukke stenstrande til unik  
sightseeing (og balancetræning), og formidable 
vide hvide sandstrande; flere bedre end sydpå.

Tip: Tag på stranden – også udenfor sæsonen. 

•	 Bisnap Strand

•	 Blåvand Sydstrand

•	 Dragør Strand, Sjælland

•	 Dueodde, Bornholm (foto næste opslag)

•	 Hvidbjerg Strand

•	 Kandestederne, Bornholm

•	 Kerteminde Nordstrand, Fyn

•	 Kongestranden, Læsø

•	 Løkken strand, Nordjylland (foto fra Blokhus)

•	 Marielyst strand, Falster

•	 Nr. Vorupør strand

•	 Røsnæs Strand

•	 Saksild Strand

•	 Vester Strand, Æro

•	 Tisvildeleje, Nordsjælland 
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Hvad må du på danske strande?

Du har stort set uhindret mulighed for at nyde de 

danske strande og kystnaturen fx bade, fiske, gå 

tur, overnatte, lave bål mv. Færdsel skal ske til fods. 

•	 Du må færdes til fods langs stort set alle strande og 

klitfredede arealer, hele døgnet. Også selvom stran-

den er privatejet.

•	 Du må opholde dig på strande og klitfredede area-

ler i kortere tid dvs. ikke over en dag, men gerne 

om natten. På privatejede strande skal der mindst 

være 50 meter til ejerens beboelse, for at du må slå 

dig ned.

•	 Du må overnatte på stranden, men ikke i telt o.l. 

Du må etablere et primitivt ly eller overnatte under 

åben himmel. Der skal være mindst 50 meter til eje-

rens beboelse på private strande.

•	 Du må bade ved stort set alle strande. Tager du 

ophold på en privat strand skal der være mindst 50 

meter til ejerens beboelse.

•	 Du må samle blomster, frugter, strandkål og tang 

mv., langs stort set alle strande. Du må tage til eget 

brug - omkring en posefuld.

•	 Du må lave bål og bruge kogeapparater på stran-

den, hvis der ikke er bevoksning. Bål kan dog være 

forbudt. Tjek brandlovgivningen og kommunens 

brandvedtægter.
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•	 Du må lægge din båd uden motor op på stranden, 

hvis du vil gøre kortvarigt ophold. Fx din kajak.

•	 Du må ride på strande og klitfredede arealer fra den 

1. september til 31. maj, hvis der er lovlig adgang. 

Det vil sige, at du skal kunne komme til stranden ad 

veje og stier, hvor ridning er tilladt. Du må ikke ride 

i bevoksninger, hvis stranden er klitfredet. 

•	 Du må gerne cykle og ride på lovligt anlagte veje 

langs kysten. Du må gerne køre med motorkøretøjer 

på nogle strækninger langs den jyske vestkyst, hvor 

stranden er udlagt som offentlig vej.

•	 Du må gerne bade uden badetøj på strande, med-

mindre det udtrykkeligt er forbudt det pågældende 

sted. Vis hensyn til andre og husk disse gode råd 

ved nøgenbadning. 

•	 På strande som er udlagt som have eller inddraget 

under erhvervsvirksomhed før 1916 eller som fun-

gerer som have- eller forsvarsanlæg har du som 

udgangspunkt ikke ret til at færdes og opholde dig 

på. En god tommelfingerregel er, at du må færdes 

og opholde dig på strande, som består af sten og 

sand. Har stranden karakter af en have, skal du 

ud i vandkanten, for at du lovligt må passere. 

 

 

•	 Husk altid, at din hund skal være i snor i hele  

perioden fra den 1. april ti l den 30. september.
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Top 16 Vandreruter

Mange har hørt om udenlandske vandreruter, 
men også Danmark har smukke, relativt lange 
vandreruter, der er helt oplagte til længere 
weekend- og feriegåture; en voksende trend.

Tip: Gå ikke ’bare’ tur; find og følg vandreruter.

•	 Hærvejen  
220 km fra Viborg til Padborg (500 km fra 
Hirtshals/Frederikshavn) ad små veje og stier. 

•	 Øhavsstien 
220 km sti rundt omkring og ved det sydfyn-
ske øhav. Istidslandskaber, vige, øer og skove. 

•	 Camønoen 
175 km sti, omkring Møn, Nyord og Bogø.  
Urskov, jættestuer, strande og marker.

•	 Kyst til Kyst Stien 
130 km natursti fra Blåvands Huk til Vejle. 
Langs Varde Å, Holme Å og Vejle Å.  

•	 Bornholms kyststi 
120 km rundt om hele kysten på solskinsøen. 
Varieret tur gennem skove og sprækkedale, 
klipper, strande og gennem fiskerlandsbyer.
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•	 Gendarmstien 
84 km fra Padborg til Als. Fem etaper: Bjerg-, 
Tegl-, Krage-, Strand- og Mølle-etapen.  
Halvøen Broagerland har tilføjet flere ruter.

•	 Molsruten  
80 km fra Grenå til Århus over Ebeltoft, Mols 
Bjerge, Kalø Vig og Løgten Bugt. Del af EU 
langdistance vandresti 1E og Nordsøstien. 

•	 Trækstien 
70 km fra Silkeborg til Randers. Nær og langs 
Gudenåen, Danmarks største å. Trækstien,  
eller Pramdragerstien.

•	 Himmerlandsstien 
69 km nedlagt banestrækning mellem Løgstør 
og Viborg. Trafiksikker natur-, gang- og cykel-
sti. Mellem bakker, hede og enge. 

•	 Nordkyststien 
69 km fra Hundested til Helsingør. Eller fra 
Sjællands Odde (ca. 100 km). Kystnær rute 
med klinter, strande og småbyer. 

•	 Marskstien 
54 km lang marsksti. Hele Tøndermarsken 
rundt eller tur på en af de otte mindre stisløj-
fer. Tønder, Rudbøl, Højer og Møgeltønder og 
retur til Tønder. 
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•	 Skjoldungestien 
40 km velafmærket vandrerute gennem Sjæl-
lands første nationalpark, Skjoldungernes 
Land. Dele af stien er i perioder vanskeligt 
passable på grund af høj vandstand.

•	 Himmelbjergruten  
40 km fra Ry Station nord om Himmelbjerg-
søerne til Silkeborg og syd om søerne til Him-
melbjerget. Midtvejs kan man sejle over sø-
erne. Afmærket med pile og prikker. 

•	 Sjællandsleden 
400 km stier på Sjælland, Falster, Lolland, 
Stege og Møn. Fra Sjælland Odde til Stevns. 
Et interaktivt kort viser vej.

•	 Fjordstien 
275 km langs Roskilde Fjord og Isefjorden.  
Kystnær sti i syv etaper: 1. Kongsøre-Rørvig. 
2. Hunde-sted-Frederiksværk. 3. Frederiks-
værk-Frederikssund. 4. Frederikssund-Roskil-
de. 5. Roskilde-Holbæk. 6. Kulhuse-Vellerup. 
7. Frederikssund til Skibby.

•	 Den danske Klosterrute 
2300 km pilgrimsvandrerute. Ruten har ikke  
egen afmærkning, men følger andre ruter. Går 
ad småveje og stier til 50 klostre (se s. 22). 
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Top 17 Danske trapper

Trapper? Hvad har det med ferie at gøre?

En hel del. Trapper er vejen til oplevelser, inde 
såvel som ude. Udendørs fører trapper til højt-
liggende punkter med kig vidt omkring.

Det viser sig, at de længste danske trapper 
på 100 til 500 trin befinder sig i de smukkeste 
omgivelser; der er næsten garanti for ekstraor-
dinært flotte udsigter såvel som ekstra effektiv 
motion for hjerne, hjerte og muskler. 

Tip: Læg (ferie)turen forbi en af supertrapperne. 
Optræn på den længste trappe i dit lokalområde.

Trapper er seværdige året rundt, men vær for-
sigtig især på trætrapper i fugtigt eller vådt vejr.

•	 Maglevandstrappen.  
Møns Klint. 494 trin. 99 højdemeter;  
eventuelt + 97 trin (i skoven bagved).

•	 CopenHill trappe op Amager (ski) Bakke:  
En menneskeskabt bakke. Højre trappe: 491 
trin. Venstre trappe 403 trin. 

•	 Grårygtrappen. Møns Klint (UNESCO).  
Ved Geocenter 468 trin. 
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•	 Sindbjerg og Stoubjerg. Sejs, Silkeborg. 
Sindbjerg 317 trin. Stoubjerg 138 + 153 trin.

•	 Chr. Winthersvej 
Betontrappe med flade trin fra en villavej til en 
anden (Gl. Kongevej) i Vejle.  
289 trin. Villakvarter med speciel trappe.

•	 Tyrelodspynten 
Fredericiavej til Sdr. Villavej, Vejle. 263 trin. 
Trappe gemt mellem villakvarter og hovedvej.

•	 Munkebjerg 
Trappen bag hotellet i smukt skov- og bakke-
terræn i Vejle; fra terrassen og ned i skoven. 
238 varierede trin, inklusive et par afsatser. 

•	 Jons Chapel  
Mellem klipper syd for Vang, Bornholm. (foto)  
224 trin. En stejl, smal trætrappe i unik natur

•	 Jernhatten  
Bag den specielle ’troldeskov’ – i Danmarks 
Naturkanon, på 49 meter høj skrænt på Mols. 
220 trin.

•	 Esterhøj 
Ved Høve. Sydsjællands Odde.  
164 trin fra en landsby til en høj blandt marker.
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•	 Maglesø 
Trappe mellem parkeringspladsen og søen, 
syd for Holbæk. 147 trin. 

•	 Lüders løbetrappe 
Bagenden af Lüders P-hus, Københavns Nord-
havn. 137 trin fra bagsiden af P-huset og op til 
konditaget. Med timer. Et besøg værd for mo-
tionsentusiaster på besøg i Hovedstaden.

•	 Nakkehoved fyrtårn 
Fra stranden op til fyrtårnet ved Nakkehoved, 
Nordsjælland. 128 trin. 

•	 Helligdomsklipperne   
Bornholm. Flere serier af trapper på mere end 
100 trin, eksempelvis 124 trin.

•	 Ørnereden 
Ved Ørnereden, tidligere traktørsted, nu kiosk. 
I de smukke Marselisborg Skove ved Århus. 
121 trin fra kiosk-området ned til stranden.

•	 Stevns Klint (UNESCO) 
Ved Højerup kirke. 110 ståltrappe trin ned til 
stenstranden; til en tur i et unikt landskab. 

•	 Mogenstrup	Aas 
Ved Aasen. Østre Ringvej, Næstved.  
94 trin på ad skrænten. 
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Top 18 Badehoteller

TV2’s serie Badehotellet har skabt stor interesse 
for badehoteller. De to første på denne liste er  
# 1 2020 og # 1 2019 valgt af OpdagDanmark 
læsere. Øvrige er valgt af TV2 eksperter (2016):   

•	 Rødvig Kro og Badehotel, Rødvig

•	 Knudhule, Ry

•	 Helenekilde, Tisvildeleje

•	 Gilleleje Badehotel, Gilleleje

•	 Hotel Hornbækhus, Hornbæk

•	 Molskroen, Ebeltoft (foto)

•	 Pension Vestergade 44, Ærøskøbing, Ærø

•	 Det Lille Sommerhotel, Ballen, Samsø

•	 Brøndums Hotel, Skagen

•	 Villa Vest Badehotel, Lønstrup

•	 Ballebro Færgekro, Sønderborg

•	 Hotel Vejlefjord, Vejle

•	 Ruths Hotel, Skagen

•	 Henne Mølle Å, Henne Kirkeby

•	 Hjorths Hotel, Skagen

•	 Klithjem Badehotel, Vejers

•	 Melsted Badehotel, Bornholm

•	 Stammershalle, Bornholm
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Top 19 Slotshoteller

Besøg et slot eller en herregård (foto: Liselund), 
gå tur i parken eller sov i edderdunsdyner.  
Lidt kongelig har man da lov at være! 

Tip: Nyd eftermiddagste med kig til en slotspark.

•	 Billeskov Herregård
•	 Broholm Slot
•	 Clausholm Slot
•	 Dronninglund Slot
•	 Fuglsang Herregaard
•	 Gammel Estrup
•	 Gram Slot
•	 Hindsgavl Slot
•	 Holckenhavn Slot
•	 Kragerup Gods
•	 Nørre Vosborg
•	 Rysensteen
•	 Sanderumgaards Romantiske Have
•	 Skjoldenæsholm 
•	 Skrøbelev Gods
•	 Sonnerupgaard Gods
•	 Sostrup Slot & Kloster
•	 Sørup Herregaard
•	 Visborggaard Slot
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Top 20 Danske bjerge

En ting mangler i Danmark: Bjerge. Eller gør de? 
Ikke ifølge hjemmesiden DanskeBjerge.dk.  
Tip: Få flere højdemeter på ferien. Læg tur forbi:

1. Møllehøj – Ejer, Jylland: 170,86 m.

2. Yding Skovhøj – Yding, Jylland: 170,77 m.

3. Rytterknægten – Vestermarie, Bornholm: 162.

4. Rye Sønderskov – Gl. Rye, Jylland: 157 m.

5. Them Bavnehøj – Them, Jylland: 153 m.

6. Sorring Loddenhøj – Sorring, Jylland: 148 m.

7. Himmelbjerget – Gl. Rye, Jylland: 147 m (foto).

8. Aborrebjerg – Møns Klint, Møn: 143 m.

9. Ravnebakke – Vestermarie, Bornholm: 142 m.

10. Brande Krat – Them, Jylland: 141 m.

11. Ottehøje – Bryrup: 140,5 m.

12. Tranebjerg – Kollemorten, Jylland: 138 m.

12. Bavnen – Kollemorten, Jylland: 138 m.

14. Agri Bavnehøj – Agri, Jylland: 137 m.

15. Møgelbjerg – Addit, Jylland: 137 m.

15. Møllebjerg – Lindeballe, Jylland: 137 m.

17. Knøsen – Dronninglund, Jylland: 136 m.

18. Kongsbjerg – Møns Klint, Møn: 135 m.

19. Lindeballe Skov – Lindeballe, Jylland: 133 m.

19. Bavnehøj – Brædstrup, Jylland: 133 m. 
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Top 21 Hoteller

Ferieoplevelser omfatter ikke bare området eller 
byen, men også overnatningsstedet. Denne liste 
tager afsæt i World Travel Awards 2020 kåring af 
bedste hotel i Danmark (der er >1800), Top 10, 
samt hoteller, der er kåret i forskellige tests.

Hvor mange stjerner? I Danmark bruger Horesta,
brancheforeningen, Hotelstars Union standarder, 
der gælder for mange EU hoteller. Antal stjerner 
hænger sammen med faciliteter og service.

Man kan ikke altid regne med stjerner og rating 
fundet på sider med brugerbedømmelser; alle 
kan skrive kommentarer og give stjerner ud fra 
helt personlige præferencer, der kan variere 
ganske meget; praktisk, populært eller privat:  
Et ophold på The Krane (foto forrige opslag) – 
et de luxe mikrohotel og spa med plads til kun 
to personer. Priser fra 2500 EUR.

Til fem-stjernede hoteller er der i øvrigt krav til 
faciliteter, som mange ikke bruger: Tre- og fire-
stjernede kan derfor opleves som lige så gode, 
især når der er tilføjet ’superior’ efter stjernerne.

Tip: Vær spontan. Book hotel, tjek ind, slap af. 
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•	 Hotel Sanders, København 

•	 Copenhagen Marriott Hotel

•	 Hotel d’Angleterre, København

•	 Hotel Koldingfjord, Kolding

•	 Hotel Skt. Petri, København

•	 Hotel Scandinavia, København

•	 Royal Hotel, København

•	 Scandic Palace Hotel, bedste business hotel

•	 Nimb, København, bedste boutique hotel

•	 AC Hotel Bella Sky, Amager (foto)

•	 Bandholm Hotel, Bandholm, Lolland

•	 Hotel Royal, Aarhus

•	 Radisson Blu Hotel i Papirfabrikken Silkeborg

•	 Hindsgavl Slot, Middelfart

•	 Ruths Hotel, Skagen

•	 Scandic Bygholm Park, Horsens

•	 Hotel Opus, Horsens

•	 Hotel Vejlefjord, Vejle

•	 Comwell Kellers Park & Spa, Vejle 

•	 Falsled Kro, Millinge, Fyn

•	 Fakkelgaarden, Kruså
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Hotelstjerner

Stjernerne, fra 1 til 5, tildeles på baggrund af over 250 
kriterier. Til og med 4 stjerner kan der tilføjes ’Garni’ 
for hoteller der kun serverer morgenmad.

Hoteller, der har væsentligt flere point end krævet for 
deres stjernekategori, men ikke opfylder alle mini-
mumskriterier til næste kategori, kan tildeles kvalitets-
mærket i form af ’Superior’. Her en sammenfatning:

1 stjerne

• Mulighed for bad/toilet
• Digital kontakt 24/7
• Skrivebord/bord
• El-stik på værelset
• TV
• Sæbe/shower gel

2 stjerner

• Tosproget personale
• Morgensmadsbuffet eller -tallerken
• Shampoo

På forespørgsel: 
Sysæt + skopudsningssæt

3 stjerner

• Bad/toilet på alle værelser
• 10-timers bemandet reception
• El-stik ved skrivebord og senge
• Adapter/oplader
• Hårtørrer
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På forespørgsel: Bagageservice, Strygejern og stryge-
bræt, Paraply, Ekstra hovedpude, Boks

4 stjerner

• Elevator ved flere end 3 etager 
• 16 timers bemandet reception/døgnbemanding
• Vaskeservice
• Hovedpudemenu
• Lænestol eller sofa
• Internationale TV-programmer
• Skohorn på værelset
• Fleksibelt kosmetikspejl 
• Minibar eller 16-timers roomservice
• Bar/lounge-område

På forespørgsel: 
Badekåbe/tøfler

5 stjerner

• 24 timers bemandet reception og service
• Parkeringsservice
• Restaurant åben alle dage
• Concierge/Guest Relations Manager
• Strygeservice
• Aftæpning/supplerende værelsestjek
• Suites med særskilt soveværelse
• 2 hovedpuder pr. person
• Udstyr til intern/ekstern kommunikation
• Badekåbe/tøfler
• 24 timers drikkevareservice/roomservice

På forespørgsel:
Tablet/PC på værelset
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Top 22 Fortidsminder

Fortidsminder omfatter agre, bopladser, dysser, 
forsvarsværk, gravhøje, jættestuer, kanaler, 
kirker, ruiner og runesten med mere.

Der er minder fra stenalderen, bronzealderen, 
jernalderen, vikingetiden og middelalderen, 
men også nyere tid. Man kan se oversigter  
efter periode og type på fortidsmindeguide.dk.

Nogle fortidsminder er store, kendte og nemme 
at finde vej til, andre er ganske små, dysser, 
runesten og korte stumper af gamle (hul)veje, 
der gemmer sig i landskabet. Mange minder 
ligger lige rundt om hjørnet fra de steder, hvor 
man er vant til at færdes. Der er utroligt meget 
at se, når man begynder at se sig omkring ....

I Danmark er der fx hele 86.000 gravhøje fra 
oldtiden! Omkring 20.000 menes at stamme fra 
bronzealderen. Storhøjene, der er mere end 2-3 
meter i højden og 12 meter i diameter, findes 
over hele landet og er fredede i dag. Nogle af 
gravhøjene ligger på bakker og stikker højt op 
i landskabet; vejen til god motion og god udsigt.

Tip: Find fortidsminde nær dig; tag på udflugt.
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Historiske steder er en tur eller mini-ferie værd 
og udflugten bliver endnu mere interessant, 
når man har læst om det på forhånd; en ruin 
eller jordvold bliver pludseligt mere ’levende’.  
De fleste steder er der et eller flere skilte, der 
giver de vigtigste fakta om stedet.

 
Denne liste er til dels urangeret og omfatter et 
meget lille udvalg af de titusindvis af fortids-
minder rundt om i landet. 

I stedet for blot at gå eller køre tur fra A til B, 
kan man søge på fortidsminder, der findes i 
alle egne af landet, også i skovene og ved  
vandet, så man ”slår to fluer med et smæk”:

En skovtur eller strandtur kombineret med 
Danmarkshistorie sightseeing: Afstressende 
udflugter med værdi både børn og voksne. 
Samtidig med at man besøger de historiske 
seværdigheder, ser man naturskønne områder. 
Se eller gense: 

•	 Trelleborg, Slagelse

•	 Fyrkat Vikingeborg, Hobro

•	 Masnedø Fort, Vordingborg
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•	 Hammershus Slotsruin, Bornholm

•	 Kalø Slotsruin

•	 Trøjborg Slotsruin, Bredebro

•	 Poskær Stenhus, Knebel

•	 Knudskov Jættestue, Vordingborg

•	 Kong Asgers Høj, Stege

•	 Øm Jættestue, Lejre

•	 Tustrup Gravplads, Allingåbro

•	 Svinø Østerhøj Jættestue, Lundby

•	 Aggersborg, Løgstør

•	 Trinvold Voldsted, Børkop

•	 Ryes Skanser, Knebel

•	 Englænderskansen, Jægerspris

•	 Thorshøj Gravhøje, Grenå

•	 Hohøj og Alstrup Krat, Mariager

•	 Sneglehøj Gravhøj, Møn

•	 Jelshøj, Højbjerg

•	 Klinteskoven Gravhøje, Borre

•	 Vinding Ottehøje, Bryrup
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Top 23 Arkitektur

Danske arkitekter og arkitektfirmaer er i absolut 
verdensklasse og heldigvis behøver man ikke 
at rejse til Sydney, Australien (Operahuset, Jørn 
Utzon), for at se spændende arkitektur.
I Danmark kan man frit og kvit opleve innovative 
og bæredygtige bygningsværker. En del kan man 
endda komme ind i fx museerne og Den Sorte 
Diamant som rummer Det Kgl. Bibliotek. 

Nogle bygninger er næsten flottere inden i end 
udenpå fx Operaen (Henning Larsen Architects) 
og Gemini (JJW Arkitekter og MVRDV, Holland). 

Danmark byder på storslået arkitektur fra mange 
tidsaldre. Foretrækker man tidligere tiders stil-
retninger, enten de enkle eller de svulstige, er 
der nok af kirker, klostre, slotte, herregårde og 
institutionsbygniner at gå på opdagelse i.

Listen har fokus på nyere dansk arkitektur fra 
bl.a. Olafur Eliasson og Bjarke Ingels Group –  
og én arkitektstuderende Søren Lund (Arken)  
og én finsk arkitekt, Alvar Aalto (Musikkens Hus) 
plus et internationalt must-visit trætårn (foto). 

Tip: Tag på arkitekturtur og opdag andre miljøer.
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•	 Fjordenhus, Vejle (foto på første listeopslag) 
Olaffur Eliasson

•	 Aros My Rainbow Panorama, Aarhus 
Olafur Eliasson

•	 LEGO House, Billund 
Bjarke Ingels Group

•	 Den Blå Planet, Kastrup 
3xN

•	 Moesgaard Museum, MOMU, Aarhus 
Hening Larsen Architects 

•	 Tirpitz Museum 
Bjarke Ingels Group 

•	 Bella Sky Hotel, Ørestad 
3XN

•	 CopenHill, Amager 
Bjarke Ingels Group

•	 AARHUS, Aarhus Ø 
Bjarke Ingels Group 

•	 Musikkens Hus, Aalborg 
Alvar Aalto (Finland) Coop Himmelb(l)au (NL)

•	 Utzon Center, Aalborg 
Jørn og Kim Utzon

•	 Den Sorte Diamant, København 
Schmidt Hammer Lassen Architects
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•	 The Wave (Bølgen), Vejle 
Henning Larsen Architects 

•	 DOKK1, Aarhus 
Schmidt Hammer Lassen Architects

•	 Aarhus Universitet, Aarhus 
C. F. Møller, Kay Fisker, P. Stegmann 

•	 Skou-bygningen, Aarhus Universitet 
Cubo Arkitekter

•	 Copenhagen Opera House, København 
Henning Larsen Architects

•	 Gemini Residence, København 
MVRDV, (Holland) og JJW Arkitekter

•	 SDU – Campus Kolding  
Henning Larsen Architects

•	 Arken Museum for Moderne Kunst, Ishøj 
Arkitekt Søren Lund

•	 Isbjerget, Aarhus 
CEBRA og JDS Architects m.fl.

•	 IBA Erhvervsakademi, Kolding 
Kjaer & Richter A/S 

 

•	 Skovtårnet, Haslev 
EFFEKT Arkitekter
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Top 24 Dyreparker

En særlig form for parker er dyreparker, helt 
uden mekanisk gøgl, pletter med vild – eller 
mild – natur helt tæt på.

Hvad enten man er til danske eller udenland-
ske dyr, til lands, til vands og i luften, kan man 
møde dem på tæt hold en række steder rundt 
om i landet.

Denne ‘Dyreparker’ liste er for øverste halvdels 
vedkommende baseret turistbureauoplysninger 
om mest besøgte (turist) attraktioner, dvs. listen 
er en blanding af parker baseret på forskellige 
dyrearter eller havdyr.

Den nederste halvdel af listen rummer mindre 
parker samt attraktioner med fugle, krybdyr 
eller husdyr. For småbørnsfamilier er større ikke 
nødvendigvis bedre, mindre kan være mere.

Tip: Få en endnu mere autentisk dyreoplevelse:  
Tag på dyk eller (nat)tur med naturvejleder; søg 
på det relevante område og interesse fx fugle, 
fisk eller andet. Eller kør-selv ud på landet og 
se køer, heste, får, grise og gæs i fri dressur. 



94



95

•	 Zoologisk have, København

•	 Odense Zoo, Odense 

•	 Ree Safari Park, Ebeltoft 

•	 Den Blaa Planet, Kastrup (foto)

•	 Skandinavisk Dyrepark, Kolind

•	 Kattegatcenteret, Grenaa

•	 Knuthenborg Safaripark, Bandholm 

•	 Øresundsakvariet, Helsingør

•	 Nordsøen Oceanarium, Hirtshals

•	 Randers Regnskov, Randers 

•	 Givskud Zoo, Give

•	 Aalborg Zoo, Aalborg

•	 Aqua Aquarium, Silkeborg

•	 Nordsø Akvariet, Vorupør

•	 Jyllandsakvariet, Thyborøn

•	 Fjord og Bælt 

•	 Guldborgsund Zoo, Nykøbing F.

•	 Skærup Zoo

•	 Ørnereservatet

•	 Danmarks FugleZoo,  
Frydenlund Fuglepark

•	 Fredensborg Falkonergård

•	 Bornholms Sommerfuglepark  
og Tropeland

•	 Terrariet i Vissenbjerg

•	 Krokodille Zoo
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25 Broer

Broer er ikke bare broer – gangbroer, bilbroer, 
jernbanebroer og farvandsbroer, der tillader 
skibe at passere – vejanlæg der forbinder øer 
og landsdele med hinanden. 

Broer er vejen til nye oplevelser og i sig selv 
attraktioner: Monumenter over arkitekters, inge-
niørers, konstruktørers og brobissers bedrifter. 

Der har været bygget broer i Danmark lige siden 
vikingetiden. I dag findes er der skønsmæssigt 
13.000 broer på det offentlige danske vejnet.

Der findes ikke alene moderne broer, men også 
historiske broer fx ”Den Genfundne Bro” (1899): 

En 50 meter lang, 13,4 meter høj bro, der var 
gemt væk i en dæmning i 85 år. Denne røde bro 
har mange fundet vej til ad naturstien ’Horsens-
Silkeborg’, tæt ved Gammelstrup Station. 

Tip: Prøv en bro-relateret forlystelse: 1) Gå på 
fotosafari på, under eller ved siden af bro. 2) Gå 
tur på ”Den Uendelige Bro”, Aarhus (foto forrige 
opslag) eller 3) Gå ovenpå bro: ”BridgeWalking” 
i 60 m højde på Lillebæltsbroen (den gamle).
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De længste broer i Danmark

1. Øresundsbroen (2000): 7.845 m  
Øresund (København–Malmö) (2.300 m i DK)

2. Storebæltsbroen (Østbroen) (1998): 6.790 m 
Storebælt (Sjælland–Sprogø)

3. Storebæltsbroen (Vestbroen) (1998) 6.611 m 
Storebælt (Sprogø–Fyn)

4. Storstrømsbroen (1937): 3.199 m 
Storstrømmen (Falster–Masnedø)

5. Farøbroen (1984): 1.726 m  
Farø–Falster

6. Sallingsundbroen (1978): 1.717 m   
Sallingsund (Mors–Jylland)

7. Vejlefjordbroen (1980): 1.712 m  
Vejle Fjord (Vejle Nord-Vejle Syd)

8. Lillebæltsbroen (1970): 1.700 m  
Lillebælt (Jylland–Fyn)

9. Farøbroen (1984): 1.526 m 
Farø–Sjælland

10. Svendborgsundbroen (1966): 1.220 m 
Svendborgsund (Fyn–Tåsinge)

11. Lillebæltbroen (Den gamle) (1935): 1.178 m 
Lillebælt (Jylland–Fyn)

12. Langelandsbroen (1962): 774 m 
Langeland–Siø
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13. Dronning Alexandrinebroen (1943): 745 m 
Sjælland–Møn

14. Alssundsbroen (1981): 660 m 
Sønderborg (Als–Jylland)

15. Limfjordsbroen (1933): 640,4 m 
Limfjorden (Jylland–Vendsyssel-Thy)

16. Masnedsundbroen (1937): 601 m 
Masnedsund (Falster–Sjælland)

17. Siøsundbroen (1959): 558 m  
Siøsund Tåsinge–Siø)

18. Oddesundbroen (1938): 472 m 
Limfjorden

19. Vilsundbroen (1939): 382 m 
Vilsund (Jylland)

20. Frederik IX broen (1963): 295 m 
Guldborgsund (Lolland–Falster)

21. Langebro (1954): 250 m 
Københavns havn

22. Egernsundbroen (1968): 238 m 
Egernsund

23. Aggersundbroen (1942): 210 m (foto s. 98) 
Limfjorden

24. Guldborgsundbroen (1934): 180 m 
Guldborgsund (Lolland–Falster)

25. Munkholmbroen (1952): 114 m 
Isefjorden (Sjælland) 



102



103

Top 26 Restauranter

Danmark er blevet et gourmetparadis og mange 
internationale madanmeldere og foodies rejser 
hertil for at nyde ny nordisk mad tilberedt af 
nogle af verdens bedste kokke på bl.a. Noma, 
der tre år i træk, 2010, 2011, 2012, blev kåret til 
verdens bedste restaurant og # 2 i 2013 og 2019. 

I den seneste udgave af Michelin guiden (2020)
er der hele 26 danske restauranter med stjerne 
og desuden 11 med ’Bib Gourmand’ nævnelse.

Tip: Er budgettet til Michelin mad, se listen.  
Omfatter budgettet ikke tre-stjernede Michelin 
aftenmenuer, er der alternativer for foodies: 

•	 Spis frokost på en Michelin restaurant.  
En lidt mere prisbillig løsning med mange af 
de samme fordele.

•	 Bestil take away fra en Michelin restaurant. 
Totaloplevelsen mangler, men ikke smagen.

•	 Spis på en ikke-Michelin restaurant. Der er 
heldigvis en del danske spisesteder (17.455, 
altså før-corona) med mad for enhver smag.  
Tjek madanmeldelser, bed venner om anbe-
falinger eller spørg i byens Turistinformation. 



104

Michelin restaurant: Tre stjerner

•	 Geranium, København

Michelin restaurant: To stjerner

•	 Alchemist, København (ny)

•	 Jordnær, Gentofte (tidligere en stjerne)

•	 AOC, København

•	 Henne Kirkeby Kro, Henne

•	 Kadeau, København

•	 Noma, København

•	 Koks, Færøerne

Michelin restaurant: En stjerne

•	 108, København

•	 Kong Hans Kælder, København

•	 Clou, København

•	 Formel B, København

•	 Kiin Kiin, København

•	 Kokkeriet, København

•	 Marchal, København

•	 Relæ, København

•	 Søllerød Kro, Holte

•	 Alouette, København

•	 MeMu, Vejle

•	 Kadeau, Bornholm
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•	 Slotskøkkenet på Dragsholm Slot, Hørve

•	 Ti Trin Ned, Fredericia

•	 Domestic, Aarhus

•	 Restaurant Frederikshøj, Aarhus

•	 Gastromé, Aarhus

•	 Hotel Frederiksminde, Præstø

Bib Gourmand udmærkelser (2020)

Bibendum (Bib) er navnet på Michelinmanden, 
den hvide mand lavet af dæk, Michelins mascot. 
Bib Gourmand restauranter har “exceptionelt 
god mad til moderat pris”: I Frankrig ca. 35 euro 
ca. 260 kr. for tre retter; noget dyrere i Danmark.

•	 Anarki, København

•	 Enomania, København

•	 Kødbyens Fiskebar, København

•	 Marv & Ben, København

•	 Mêlée, København

•	 Pluto, København

•	 Selma, København

•	 Barabba (NY), København

•	 Hærværk, Aarhus

•	 Pondus, Aarhus

•	 Moment, Rønde
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Top 27 Outdoor fitness

Uden mad og drikke – og motion – duer kroppen 
ikke. Ferier er oplagte tidspunkter til at prioritere 
velvære i form af afvekslende motion på udstyr 
som man måske ikke har adgang til derhjemme. 
Danmark er et unikt outdoor fitness land; der  
mangler muligvis bjerge til klatring og floder til 
rafting, til gengæld er der ekstraordinært mange 
udendørs anlæg, ”legepladser for voksne”.

Tip: Dyrk outdoor fitness (på ferie): Det giver 
top sightseeing (foto: Konditaget, Lüders), man 
møder de lokale og styrker ikke bare muskler, 
sener, knogler, hjerte og kredsløb, men også 
hjernen, der elsker nye oplevelser. 

Slå vejen forbi et lokalt outdoor fitness anlæg 
og få dagslys, frisk luft og motion oveni; ifølge 
Chris MacDonald ”A match made in heaven.” 

Der er flere typer af udendørs udstyr; fra simple 
stativer og bænke til maskinlignende apparater.  
De mest udbredte mærker i udendørs fitness 
anlæg rundt om i landets parker, idrætsanlæg 
eller skolegårde, er NOORD, TræningsPavillonen, 
Norwell, Uno Koncept, og Aktiv Ude.  
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Også den danske legepladsproducent Kompan 
(der har en øvelses-app) laver fitnesspladser, der 
findes i Sundby Idrætspark, Valby Idrætspark 
og Grøndal MultiCenter, København, og Bolbro 
Bevægelsespark, Odense.

Søg på aktuel kommune plus ’udendørs fitness 
anlæg’ og find lokale park-oversigter; på visit-
aarhus.dk er der fx henvisning til 26 anlæg.

Denne liste omfatter udvalgte parkourparker, 
urangerede; fra en rapport med over 125 anlæg  
(Lokale og Anlægsfonden, se Hjemmesider).

Er det svært at se, hvad man kan lave, kan man 
opfinde egne øvelser eller tjekke en trænings-
app eller YouTube. Siden marinaaagaardblog.
com har natur og outdoor fitness programmer. 
Udstyrsfirmaer kan have øvelser på hjemmesiden.

Parkour – og udendørs fitness – anlæg

•	 JiYo Parken, Ørestaden, København

•	 Havnen, Finlandkaj 8, Odense C

•	 Parkour Park, Svovlsyrekaj, Fredericia

•	 Måløw Aksen, Stationsvej, Måløw

•	 Tronholmparken, Tronholmen 1, Randers

•	 Parkourbane, Ringparken, Roskilde
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•	 Viborg Trial og Parkour Park,  
Banegårdspladsen, Viborg

•	 Danmarks farligste legeplads,  
Markedspladsen, Holbæk

•	 Multiparken, Borgmester P.  
Christensensvej 4, Helsingør

•	 Railspot, Rådmandshaven, Næstved

•	 Pulsparken, Vesterhavshallen, Ringkøbing

•	 Sundbyvester Plads, København S

•	 Kolding Parkour Park, Junghansvej 121

•	 Hørsholm Parkour park, Vallerødgade

•	 Parkourbane, Gammelbro 1, Billund

•	 Thisted Parkour Park, Thy Hallen, Thisted

•	 Køge Parkour Park, Strandpromenaden 1

•	 Parkour, Teglgårds Plads 1, Aalborg

•	 Byens Arena, Høje Gladsaxe, Søborg

•	 Godsbanen, Skovgårdsgade 3, Århus C

•	 Parkourbanen, Vårkjærparken 50, Viby J

•	 Parkouranlægget, Ladegårdsparken, Holbæk

•	 Den grønne aktivitetsplads, Vendelbo- 
Hallen, Hybenvej 34, Brønderslev

•	 Kulturfabrikken, Mørupvej 1-5, Herning

•	 Voksenlegepladsen, Herlev Motionslege-
plads, Kommenhaven 11, Herlev

•	 Multibanen, Rudkøbing Skudehavn

•	 Parkouranlægget, Vadum Bypark, Vadum
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Top 28 Camping

Ikke til camping? Har du prøvet camping? Eller 
glamping, glamour camping, med måltidskasser 
eller tre-retters middage leveret lige til døren? 

Camping er mest kendt som en billig og folkelig 
ferieform, men campering kan tilpasses næsten 
ethvert behov – og camping er ikke kun for de 
med campingvogn. De over 500 danske cam-
pingpladser har cirka 100.000 standpladser, til 
campere og telte, men man kan også overnatte 
i hytte – eller en jurt fra Mongoliet, et trætophus 
fra Provence eller en container fra Hirtshals.

Fra mange danske pladser er der direkte adgang 
til flotte badestrande, udendørs og indendørs 
swimmingpool og en lang række sports- og 
fritidsaktiviteter som trampolin, golf, minigolf, 
ridning, havkajak, SUP, tennis, bordtennis; ofte 
langt flere tibud end på hoteller. Ønsker man 
derfor en aktiv ferie, kan camping være sagen, 
også selvom man tror, at man ikke er campist.

Tip: Prøv camping eller beslægtede alternativer: 
Bed’n’Breakfast, AirBNB, ophold i bunker ved 
vestkysten eller sovesal på Middelgrundsfortet.
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Populære campingpladser 

•	 Hvidbjerg Strand Feriepark 

•	 Feddet Strand Resort 

•	 Henne Strand Camping (foto)

•	 CampOne Bøjden Strand 

•	 Riis Feriepark 

•	 Lærkelunden Camping 

•	 Skovlund Camping Middelfart

•	 Camping Skiveren

•	 Drejby Strandcamping

•	 Ronæs Strand Camping

•	 Camping Aabo

•	 Jambo Feriepark 

•	 Gammelbro Campingplads, Årø

•	 Saltum Strand Camping

•	 Vejers Strand Camping

•	 First Camp Lakolk Strand, Rømø

•	 Vemmetofte Strand Camping, Faxe

•	 Ballen Strand Camping, Samsø
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•	 Sønderballe Strand Camping

•	 Myrhøj Camping 

•	 Tambosund Camping 

•	 Tempelkrogens Familiecamping 

•	 Hillerød Camping

•	 Humlum Fiskerleje & Camping 

•	 Sandskær Strandcamping

•	 Orø Strandcamping

•	 Nab Strand Camping 

•	 Hessellund Sø-camping

•	 Sandager Næs Camping
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Top 29 Søer

Der findes omkring 120.000 søer i Danmark, 
med en vandoverflade over 100 m². Af disse har 
de 1.032 et officielt navn. Foto: Opalsøen. 
Søerne udgør 616,49 km² eller 1,42 % af hele 
Danmarks areal. Hovedparten er småsøer, og 
kun cirka 2.700 af dem, cirka 2 %, er større end  
1 hektar (10.000 m², 100 x 100 m). Der er cirka 
75.000 damme og vandhuller under 100 m².

Danmarks største, dybeste og vandrigeste søer 
befinder sig på Sjælland, men der er ligeså se-
værdige søer mange steder rundt om i landet.

Den største sø i Danmark er Arresø, der dæk-
ker et areal på 40,72 km². Rundt om søen er der 
naturstier og lejrpladser med mulighed for  
overnatning – ligesom ved mange andre søer.

Den dybeste sø i Danmark er Furesøen, der 
har en dybde på hele 37,7 m. I søen må man 
bade og sejle på søen, men uden motor, dvs. at 
man kan tage på kano-, kajak- eller robådstur.

Den vandrigeste sø i Danmark er Esrum Sø, 
der er den næststørste sø, 17,29 km², og sam-
tidig 22,53 m dyb, hvilket resulterer i en enorm 
vandvolumen på 233 millioner kubikmeter.
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Sø (efter størrelse) Landsdel  Areal, km²

1. Arresø  Nordsjælland  40,72

2. Esrum Sø  Nordsjælland  17,29

3. Stadil Fjord Vestjylland  17,13

4. Mossø  Østjylland   16,90

5. Saltbæk Vig Vest- og Syd- 
    sjælland   16,10

6. Tissø  Vest- og Syd- 
    sjælland   12,33

7. Furesø  Nordsjælland  9,41

8. Filsø   Vestjylland  9,15

9. Skanderborg  
 Sø   Østjylland   8,60

10. Søndersø  Lolland-Falster  8,52

11. Tømmerby  
 Fjord  Nordjylland  7,90

12. Tystrup Sø Vest- og Syd- 
    sjælland   6,62

13. Vejlen/Ulvedyb Nordjylland  5,90

14. Julsø (foto) Østjylland   5,65

15. Østerild Fjord Nordjylland  5,60

16. Tange Sø  Østjylland   5,40
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17. Lund Fjord Nordjylland  4,91

18. Flade Sø  Nordjylland  4,85

19. Vandet Sø Nordjylland  4,80

20. Vilsted Sø Nordjylland  4,60

21. Ørum Sø  Nordjylland  4,25 

22. Flyndersø  Midtjylland  4,18

23. Tjele Langsø Midtjylland  4,09

24. Arup Vejle Nordjylland  3,96

25. Glenstrup Sø Østjylland   3,84

26. Stilling- 
 Solbjerg Sø Østjylland   3,83

27. Stubbe Sø Østjylland   3,76

28. Bølling Sø Midtjylland  3,60

29. Ovesø  Nordjylland  3,50
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Top 30 Danske øer

Danmark har cirka 440 navngivne øer (uden 
Færøerne og Grønland) og der dannes stadig 
nye småøer. De 72 af øerne er beboede.
De tre største er Sjælland, Nørrejyske Ø og Fyn. 

Man kommer til øerne via broer eller sejlads;  
de 39 af øerne kan nås med færge. 
Hvor mange af øerne har du besøgt?

Ø-ferie er en hyggelig oplevelse, der befordrer 
afstressning. De små ø-samfund har hver deres  
identitet med unik natur og masser af havluft. 
 
Et nyere initiativ, Ø-passet, fungerer som guide 
til det danske ørige. Med inspiration, ø-fakta og 
plads til mærker – silhuetter – af  øerne.  
På hav nen eller i turistinformationen er der en 
plade med en speciel pen, så man kan gnide 
mærket over i passet og samle på ø-besøg.

Tip: Tag på Ø-hop fx i det Sydfynske Ø-hav: 
Start i Rudkøbing, Svendborg eller Faaborg. 
Med en Ø-hop billet til 240 DKK kan man hoppe 
fra ø til ø og besøge 2 eller 3 øer på en dag.

Færgebilletter til småøer fås ned til 20-70 DKK. 
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Navn, areal i km², indbyggertal, største by

•	 1 Sjælland 7.049,27, 2.208.348, København 
(1.330.993 indb., 2020)

•	 2 Nørrejyske Ø, 4.674,24, 297.886 Hjørring 
(25.780 indbyggere)

•	 3 Fyn 2.988,62, 456.128, Odense  
(180.302 indbyggere)

•	 4 Lolland 1.244,97, 62.578, Nakskov  
(12.707 indbyggere)

•	 5 Bornholm 589,32, 40.715, Rønne  
(13.772 indbyggere)

•	 6 Falster 513,99, 42.544, Nykøbing Falster 
(16.940 indbyggere)

•	 7 Mors 360,46, 21.163, Nykøbing Mors  
(9.134 indbyggere)

•	 8 Als 311,31, 50.682, Sønderborg  
(27.841 indbyggere)

•	 9 Langeland, 283,54, 12.644, Rudkøbing 
(4.565 indbyggere)

•	 10 Møn 218,31, 9.580, Stege (3.786 indbyg.)

•	 11 Læsø 112,86, 1.839, Byrum (435 indbyg.)

•	 12 Samsø 112,26, 3.806, Tranebjerg (814  
indbyggere) (foto på forrige opslag)
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•	 13 Amager 96,28, 180.657, Tårnby  
(42.539 indb.)

•	 14 Ærø 87,51, 6.516, Marstal (2.111 indb.)

•	 15 Rømø 86,56, 618, Havneby (270 indb.)

• 16 Tåsinge 69,99, 6.174, Vindeby (2.319 indb.)

•	 17 Fanø 59,60, 3.237, Nordby (2.795 indb.)

•	 18 Fur 21,95, 826, Nederby (565 indbyggere)

•	 19 Anholt 21,75, 169, Anholt by (ca. 100 indb.)

•	 20 Fejø 17,04, 464, Vesterby (247 indbyggere)

•	 21 Saltholm 16,72, (1 indbygger)

•	 22 Orø 15,03, 846 indbyggere

•	 23 Bogø 14,40, 1108, Bogø By (950 indb.)

•	 24 Endelave 13,23, 176, Endelave by

•	 25 Sejerø 12,50 348, Sejerby

•	 26 Femø 11,04, 123, Østerby

•	 27 Mandø 8,54, 41, Mandø (by)

•	 28 Agersø 8,08, 181

•	 29	Jegindø 7,77, 464

•	 30 Alrø

Danmarks østlige punkt er Christiansø (0,22 km² 
og 90 indbyggere) og Frederiksø, to af de mind-
ste beboede øer (foto på første Ø opslag).
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Ferie Favoritter

Forfatterens egne favoritter findes over hele 
landet: Naturen og byrum, både de idylliske og 
de minimalistiske, og vidt forskellige lokale og 
internationale attraktioner, museer og logier. 
Jeg søger aktivt oplevelser her og der:

På landevejen  
På foredragsture tager jeg ofte planlagte, og af 
og til spontane, afstikkere (foto: Bornholm).
  
Trapper 
Som trappefan opsøger jeg landets længste 
trapper; det fører til varieret sightseeing.

Nyheder 
På tv og de sociale medier lægger jeg mærke 
til og noterer lokaliteter, events og udstillinger. 

Anbefalinger 
Venner og bekendtes anbefalinger af sevær-
dige steder og attraktioner følger jeg op på.

Feriemesse
Siden 2013 har jeg hvert år besøgt Ferie for 
Alle, Skandinaviens største feriemesse, der 
også rummer en stor Danmarksferie-afdeling.
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Der er så mange anbefalelsesværdige steder, 
at det er svært at fremhæve nogen, men blandt 
favoritterne er disse femten top of mind i dag. 
Hvad der i nuet frister allermest afhænger af 
vind og vejr og verdenssituationen ...  
inklusive pandemier:

•	 Aarhus Havn (foto)

•	 København

•	 Bornholm

•	 Vestkysten (fra nord til syd)

•	 Mols Bjerge Nationalpark

•	 Møns Klint (klint, skov og trapper)

•	 Skovtårnet, Haslev

•	 Aros Kunstmuseum 

•	 Den Blå Planet

•	 CopenHill

•	 Cisternerne

•	 Mønsted Kalkgruber

•	 Randers Regnskov

•	 Marselisborg Skovene, Aarhus

•	 Væksthusene Aarhus og København
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Efterord

Danmarksferie er dejligt, ingen tvivl om det. Men 
er der virkelig brug for (endnu) en guide om det?
Det tror jeg nok, at der er. Ud over at ret mange 
af os er vilde med ferier – og lister – så er vi 
vanemennesker af natur og gør for det meste 
som vi plejer i hverdag og fritid.

Alligevel er der al mulig grund til at se sig om-
kring: Selveste Dalai Lama anbefaler, at man 
mindst en gang om året besøger et nyt sted. 

Once a year go some place  
you’ve never been before.

Dalai Lama XIV

Det nye sted behøver ikke at være et fjernt sted 
på planeten. Alene det at gå tur i en naboby eller 
tage en kort afstikker på hjemturen til et fortids-
minde, der gemmer sig i nærheden, kan virke 
som en forfriskende ‘mini-ferie’, der booster 
humør og velvære. Det er denne guides mission:

At inspirere til flere små ferier og give ideer til 
ferie med andre temaer end de vanlige.

Rigtig god (Danmarks)ferie
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Hjemmesider 

danskecampingpladser.dk

dansknatur.wordpress.com 

dcu.dk

dn.dk 

dst.dk

dst.dk/da/Statistik/emner/kultur-og-kirke/ 
 museer-og-kulturarv/museer

duglemmerdetaldrig.dk

faktalink.dk

ferieforalle.dk

fortidsmindeguiden.dk

friluftsguiden.dk

friluftsraadet.dk

geocaching.com

horesta.dk

loa-fonden.dk/media/1438/parkourfaciliteter- 
 i-danmark.pdf

marinaaagaardblog.com

naturstyrelsen.dk
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naturstyrelsen.dk/publikationer/2009/okt/   
 danmarks-naturkanon/

noord.dk/udendoers-traeningsomraader/

norwelloutdoorfitness.com/da/referencer

opdagdanmark.dk

oplevmere.nu

oplevmere.nu/hvor-kan-jeg-opleve-mere/ 
 oplev-mere-i-skoven/

oplevmere.nu/hvor-kan-jeg-opleve-mere/

 oplev-mere-pa-stranden/

slotte-herregaarde.dk

smalldanishhotels.dk 

spor.dk

træningspavillonen.dk/styrketraening-i-naturen/  
 her-kan-du-traene.aspx visitdenmark.dk

whc.unesco.org/en/list/

visitdenmark.dk

visitcopenhagen.dk

visitodense.dk

visitaalborg.dk

visitaarhus.dk

visit ... søg på område eller by, så dukker site op.
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Et eventyr? 
Ja, Danmark.
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Cruise i Middelhavet?
Nej, færgetur til Samsø.
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Canary Wharf, London?
Nej, Navitas, Aarhus Havn.
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South Beach, Miami, FL?
Nej, Dueodde strand, Bornholm.
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Ocean Race, Auckland, NZ? 
Nej, Fly-By, Aarhus Havn.
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Algarve Kysten, Portugal? 
Nej, Helligdomsklipperne, Bornholm.
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Den Kroatiske skærgård? 
Nej, Kalø Vig og slotsruin.
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Mahon, Menorca? 
Nej, Sletterhage Fyr.
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Vancouver Marina? 
Nej, Ballen Havn, Samsø
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De Tusind Søers Land? 
Nej, Rønde, Syddjurs.
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En fjern fortid? 
Nej, nutid, Vrads.
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Ohio, USA? 
Nej, Agri, Syddjurs.
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Ringenes Herre location, Irland? 
Nej, Nationalpark Mols Bjerge.
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Sälen, Sverige? 
Nej, Rønde, Syddjurs.
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Graffiti Bogota, Colombia?  
Nej, Karolinelund, Aalborg.
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Kanal tour, Amsterdam?
Nej, boligområde, København.
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Katakomberne i Rom?
Nej, Cisternerne, København.
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Inner Hafen, Hamburg?
Nej, Aarhus Ø, Aarhus Havn.



168



169

Den Blå Lagune, Island?
Nej, Faxe Kalkbrud, Sjælland.
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Danmarksferie
Ferie hitlister og staycation  
oplevelser i Danmark

Kompakt guide til fans af lister, Danmark og 
Danmarksferie, ferie og oplevelser. Fotos, fakta, 
femogtyve ferietips og firehundrede punkter. 

Top 1 til Top 30 lister: Inspiration til intensiveret 
udforskning af det danske land: Gå på sight-
seeing lige uden for døren eller tag på ferie et 
sted, hvor du aldrig har været før.

Besøg de kendte, internationale seværdigheder 
og tag desuden på flere smutture til de mindre 
kendte områder og fortidsminder, der ganske 
gratis kan besøges året rundt af rejseglade. 

Af	Marina	Aagaard,	MFT,	foredragsholder,		

forfatter	og	rejselederuddannet	rejseentusiast		

med	speciale	i	sundhed	og	træning.

ISBN 978-87-92693-20-4

aagaard | marina aagaard


