
BVK-TUR TIL DANMARK 

Bergen Veteranvogn Klubb setter 

opp igjen denne flotte turen til 

Danmark i august 2023. 

Tidspunkt: 16. - 21. august 2023 

Bildet over er fra Danmarksturen til BVK i 2009. Den ble arrangert av Herman Brandt og Geir Philips og 

var en kjempeflott tur. Ett av stedene vi bodde på var Sophiendal Slotshotel og det er fra den turen vi ser 

på bildet over. Vi har vært så heldige å få Herman Brandt (igjen) til å gjenta å arrangere en tur for oss, og 

vi skal denne gangen bo hele tiden på Sophiendal Slotshotel. Styret og jubileumskomitéen i BVK for 2020 

var overbevist om at dette kom til å bli en fantastisk opplevelse. Pga. Covid så ble det aldri noe av denne 

turen, men nå setter vi den opp igjen.  

Program, priser og påmeldingsinfo  føl-

ger på neste side. 

 

Vi har 20 rom booket og denne gangen 

har de som booket forrige gang første-

retten. Men ikke nøl med å melde deg 

på om du er interessert. Herman setter 

deg da på venteliste etter når du har 

meldt deg på. 

Sophiendal Slotshotel. Foto: sembo.no 

Foto: Liv Haukeland 



Danmarkstur 2023 - program 

Onsdag 16. august kl. 13:30: Avgang med 

Fjordline fra Bergen. Felles buffet om bord 

Torsdag 17. august: Frokost om bord før iland-

kjøring kl 08:00 

Etter samling på land blir det kjørerute: Følger vei 

55 til FJERRITSLEV. Vi tar så av og følger Margeritt-

ruten til HANSTHOLM for å følge kysten til STEN-

BJERG KRO. Her er det bestilt lunsj. 

Etter lunsj kjører vi over MORS mot SKIVE. Der fin-

ner vi vei 186 til den møter vei 26. Den følges til vei 

457 som tar oss til SOPHIENDAL SLOTSHOTEL. Her 

skal vi bo i 3 netter, altså hele oppholdet. Det blir 

felles middag om kvelden. 

Fredag 18. august: Det er avtalt besøk hos JYSK 

AUTOMOBILMUSEUM i GJERN. Etter besøket drar vi 

mot HIMMELBJERGET og der er det bestilt lunsj på 

HOTEL HIMMELBJERGET. Etter lunsj anbefaler jeg at 

vi drar til gammelbyen i ÅRHUS. Her må vi parkere i 

et av parkeringshusene i nærheten. 

Lørdag 19. august: Vi besøker Dansk Veteranfly-

samling i STAUNING. Dette ligger på vestkysten og 

vil bli en dagstur. Kjøreruten er ikke planlagt i de-

talj, men det skal ikke være nødvendig å kjøre på 

motorvei. Etter flymuseet har jeg avtalt å besøke en 

privat bilsamling i ÅDUM. 

Søndag 20. august: Vi sjekker ut fra Sophiendal 

om morgenen og kjører til GIVSKUD dyrepark. Her 

har vi bestilt en «Safaribuss» som kjører oss igjen-

nom parken hvor vi kan betrakte dyrene. Etter 

dette setter vi kursen mot Hirtshals hvor det er av-

gang med Fjordline kl 20:00. Vi må møte én time 

før avgang. Felles buffet om bord. 

Mandag 21. august: Frokost om bord er inklu-

dert. Mat utover det bekostes individuelt. Ankomst 

Bergen på ettermiddagen. 

Justeringer i programmet kan komme. 

Total kjørelengde ca 800 km. 

Prisalternativer 

Alternativ 1: 2 personer i en bil 

Inkluderer: Tur/retur: 2 personer i dobbeltlugar, buffet 

ombord, frokost ombord, personbillett, Bil under 5 me-

ter. 

Hotell: 3 netter i dobbeltrom inklusiv frokost og middag, 

lunsjer i Danmark og diverse billetter til muséer og akti-

viteter. 

Pris: Kr. 19.308,- 

Tillegg tur/retur for bil over 5 meter: Kr. 800,- 

Alternativ 2: 1 person i en bil 

Inkluderer: Tur/retur: 1 personer i enkeltlugar, buffet 

ombord, frokost ombord, personbillett, Bil under 5 me-

ter. 

Hotell: 3 netter i enkeltrom inklusiv frokost og middag, 

lunsjer i Danmark og diverse billetter til muséer og akti-

viteter. 

Pris: Kr. 13. 134,- 

Tillegg tur/retur for bil over 5 meter: Kr. 800,- 

Alternativ 3: 2 personer i 2 biler bor sammen 

Inkluderer: Tur/retur: 2 singel personer i dobbeltlugar, 

buffet ombord, frokost ombord, personbillett, 2 biler 

under 

5 meter. 

Hotell: 3 netter i dobbelteltrom inklusiv frokost og mid-

dag, lunsjer i Danmark og diverse billetter til muséer og 

aktiviteter. 

Pris: Kr. 20 588,- 

Pris pr. person: kr. 10.294,- 

Tillegg tur/retur for bil over 5 meter: Kr. 800,- (pr. bil) 

PÅMELDING 

Endelig påmelding 01.02.2023. 

Betalingsfrist 01.03.2023. 

Påmelding gjøres til Herman Brandt, helst på email 

til hermanbrandt047@gmail.com 

Evnt. på tlf. til 905 93 448 

 

OBS: Fjordline og Sophiendal Slotshotel har tatt et forbehold om prisendringer frem til tidspunktet. 


