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Skagen 11 – 15 september 2018 
 
Dag 1 Mariehamn – Göteborg 

Avresa med Rosella på morgonen, frukost ombord. Vi tar därefter sikte på Lidköping där vi besöker 

Vänermuseet. Vänern är Sveriges största sjö och museet visar bland annat på sjöns mångfald och 

miljön omkring. Lunch på vägen. Till kvällen kommer vi fram till vårt hotell Scandic Crown där vi äter 

middag. 

 

Dag 2 Göteborg – Skagen 

Frukost på hotellet. Vi börjar dagen med en rundtur i Göteborg innan vi styr bussen till 

Glasbruksmuseet i Surte, strax utanför Göteborg. Museet visar svensk industrihistoria och här får vi 

uppleva bruksmiljön i arbete och fritid med hytta, handelsbod och arbetarbostad. Lunch under 

dagen. På eftermiddagen åker vi med Stena Line från Göteborg till Fredrikshamn. Övernattning på 

Foldens Hotel i Skagen. 

Dag 3 Skagen 

Dags att upptäcka Skagen! Efter frukost på hotellet möter vi vår guide som tar oss med på en 

rundtur i trakten. Vi får se de karaktäristiska gula husen, höra om Skagenmålarna och livet i och 

omkring den livliga fiskehamnen som numera är Danmarks största. Lunch på Skagens 

Fiskerestaurant innan vi vandrar vidare till nyrenoverade Skagen Museum, konstmuseet med verk 

från Skagenmålarna. Kvällen är fri för egna upptäckter. 

Dag 4 Skagen – Göteborg 

Frukost på hotellet. Vi fortsätter konsttemat med att besöka Anchers Hus. Här bodde de berömda 

Skagenmålarna Anna och Michael Ancher och huset har stått orört sedan Annas död. Vi fortsätter 

därefter till Drachmanns Hus, det färgstarka huset där Skagenmålaren Holger Drachmann levde. På 

eftermiddagen åker vi med Stena Line tillbaka till Göteborg. Middag ombord och kvällen är fri. 

Dag 5 Göteborg – Kapellskär 

Frukost på hotellet innan vi påbörjar hemresan. Vi styr bussen mot Linköping och stadsdelen gamla 

Linköping där vi äter lunch samt gör ett besök i Karin Nilssons konstnärshem Villa Lugnet. Hemmet är 

ett fint exempel på 1900-talets borgerliga miljö. Därefter fortsätter vi mot Kapellskär och Rosella som 

avgår till Mariehamn. 
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