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Den ultimative forkælelsestur for livsnydere i særklasse.
• Lørdag: Afgang fra København kl. 10.45. Ankomst Skagen 12.50 
• Mandag: Afgang fra Skagen kl. 11.00. Stop i Aarhus med apéritif. Ankomst Falsled kl. 13.00 
• Onsdag: Afgang fra Falsled kl. 12.00. Ankomst København kl. 12.50
• Fredag: Check ud fra d’Angleterre kl. 12

TRANSPORT
Fra København flyves ud gennem Københavns havn forbi Hven op gennem Øresund langs 
med Strandvejen med Kullen til styrbord og Kronborg på venstre side. Vi flyver over Læsø 
og Anholt og lander i Skagen Havn.

RUTHS HOTEL

LØRDAG – Gl. Skagen-oplevelsen:
• Adgang til Ruths Wellness kl. 7-22 hver dag
• Badekåbe til låns, tøfler til at tage med hjem
• Tre-retters menu i Brasseriet
• Tilhørende vinmenu
• Overnatning i en dejlig juniorsuite
• Stor morgenkomplet inkl. æggeretter frisk tilberedt fra kokken

SØNDAG – Gourmet-oplevelsen:
• Adgang til Ruths Wellness kl. 7-22 hver dag
• Badekåbe til låns, tøfler til at tage med hjem
• Champagne inden middagen
• Otte-retters menu i Ruths Gourmet
• Tilhørende vinmenu
• Kaffe/sødt & avec
• Overnatning i en dejlig juniorsuite
• Stor morgenkomplet inkl. æggeretter frisk tilberedt fra kokken

TRANSPORT
Afgang Skagen mandag kl. 11.00 med ankomst Falsled kl. ca. 13.00.  
Rejsetid ca. to timer inklusiv stop i Aarhus. Fra Skagen flyves fra Skagen havn,  
rundt om Grenen, forbi Ruths Hotel i Gl. Skagen langs vestkysten, Limfjorden,  
og tværs over Kronjylland, forbi Rebild bakker, Rold Skov, Mariager fjord. 
I Aarhus gør vi et kort stop for en apéritif og en lille anretning, optankning af flyet og 
fortsætter derefter ned mod Lillebælt. Der flyves i lav højde, så alle får det hele med.
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Hellerupvej 51C ∙ 2900 Hellerup 
Tlf. 39 62 61 61
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MEMBER OF THE EXCLUSIVE TRAVEL COLLECTION GROUP

FALSLED KRO

MANDAG
Vi byder velkommen med et glas champagne i vores lille lufthavn,
imens der tages hånd om bagagen
• Falsled Kro frokost
• Indtjekning på værelserne
• Champagnesmagning i gårdhaven
• Seks-retters ”Almanak” menu med tilhørende vinmenu
• Aftenskaffe med petits fours og eau de vie foran pejsen
• Overnatning i suite

TIRSDAG
• Champagne Brunch fra kl. 8-11 serveret i kaffestuen eller på kroens terrasse
• Mulighed for forskellige aktiviteter i det sydfynske.  
 Lige fra ride- og cykelture til Museumsbesøg og golf på Danmarks sværeste skovbane
• Frokost på kroen eller picnic kurv efter ønske
• Rundvisning i vores store køkkenhave med kokkene, der vil gennemgå aftenens menu
• Gin & tonic i vores G&T telt med udsigt over det Sydfynske øhav
• Elegant, let sommermenu med udgangspunkt i den bugnende køkkenhave og lokale fisk
• Tilhørende vinmenu
• Overnatning i suite

ONSDAG
• Morgenmad kl. 07.30-10.00 på kroen i kaffestuen
• Bagagen afleveres i receptionen og transporteres til vandflyveren
• Mulighed for køb af Falsled Gin og Falsled champagne i vores egen ”Tax-free airport shop”
• Goodiebag
• Gåtur ned til vores lille lufthavn, ca. 3 minutter

TRANSPORT
Afgang fra Falsled onsdag kl. 12.00 mod København. Vi letter fra vandet ved Falsled havn og 
flyver på tværs af Sydfyn og langs med Storebæltsbroen, inden vi flyver hen over Sjælland. 
Flyet flyver ind over Københavns Indre by og lander lige uden for Trekroner. 
Flyvningen til København slutter ved Nordre Toldbod. Ved ankomsten organiseres der 
limousinetransfer direkte fra Nordic Seaplanes terminalen til d’Angleterre.

D’ANGLETERRE

ONSDAG & TORSDAG 
• To overnatninger i et overdådigt værelse på d’Angleterre for to personer
• Morgenmadsbuffet i Michelin-restaurant Marchal, for to personer
• En halv flaske champagne Pol Roger på værelset ved ankomst
• Fri adgang til Wi-Fi og ’in-room movies’
• Mulighed for at opleve København som turist
• Et glas champagne og snacks nydes inden middagen
• Der serveres en tre-retters menu torsdag i Michelin-restaurant Marchal – Chef’s Choice
• Menuen reflekterer sæsonens bedste råvarer samt tilhørende vine, kaffe og sødt
• Fredag: Check ud fra d’Angleterre kl. 12.

2 nye afgange:
• 20. september til 26. september - NY AFGANG
• 27. septembert til 3. oktober - NY AFGANG

Pris pr. person i delt dobbeltværelse kr. 39.500,-  

Se mere på discoverytravel.dk

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER....


