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Des de  

880 € 

 
GC 1881 

Dinamarca/ Sud de Suècia (12 dies) 

De les terres dels víkings a Copenhagen   

Dinamarca és un país pla però ple de secrets, ideal per viatjar amb nens o amb amics doncs es combinen diversos factors que 

agraden als dos grups: Des dels parcs de legoland o el Tivoli de Copenhagen i les llargues i fines platges de les illes del sud, a la 

vida nocturna al voltant d’un dels tresors nacionals: la cervesa.  Els petits i ordenats pobles  de les costes meridionals contrasten 

amb la majestuositat dels castells danesos i de la seva capital, Copenhaguen. A l’altra banda de l’estret, la regió sueca d’Escània 

ens ofereix un paisatge suau, unes platges magnífiques i unes ciutats amb un pols comercial (Malmö) i històric (Lund) increïbles. 

 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 
 

 

 

 

Dia 1 .- Aeroport Aarhus-Odense. Visita del castell d’Egeskov 

Dia 2 .- Odense-Illa de Mon. De camí visita de l’assentament 

víking de Trelleborg.  

Dia 3 .- Illa de Mon (Penyassegats de Mon Klint i illes del sud 

(Lolland i Falster) 

Dia 4.- Illa de Mon-Ystad (Suècia). Visita de Lund i Malmö . 

Dia 5 .- Visita d’Escània (Ystad, els monòlits d’Ales Stenar i el 

parc natural de Stenshuvuds) 

Dia 6-7 .- Ystad-Copenhagen. Visita de la capital i dels castells 

de les rodalies: Frederiksborgslot i Kelsingborg 

Dia 8.- Copenhagen-  Aarhus. Visita del museu de vaixells 

víkings de Rosklide 

Dia 9 .- Visita de les runes gravades de  Jelling i del parc de 

Legoland (opcional) o el poble de Ribe. 

Dia 10.- Silkeborg. Activitats pels llacs, senderisme, 

piraguïsme etc... 

Dia 11.- Excursió a la punta de Grenen, l’extrem 

septrentional de Dinamarca, on xoquen dos mars 

Dia 12.- Aarhus-Aeroport 

Preus i condicions 

 

 

Inclou: cotxe de lloguer per als dies programats + allotjament + dossier 

de ruta (què fer, horaris, preus, mapes, suggeriments de rutes etc ..) + 

gestions Ulisses viatges. 

 

No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més barat per 

complementar aquest viatge). 

 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, poden ser més o menys, a gust del viatger 
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Castell d’Egeskov Copenhagen 

  

Penyassegats de Mon Klint Aarhus 

  

Castell de Frederikbosrgslot Parc Natural d’Stenshuvud (Suècia) 

 


