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Det bedste af JerseyDet bedste af Jersey

HØJDEPUNKTER

Pragtfulde vandreture i en vidunderlig natur
Charmerende små byer, skove, marker og dale
Dramatiske kyststrækninger og skønne
sandstrande
Ophold på lækkert firestjernet Country House
Hotel

Overblik

Vi kan nu tilbyde en spændende rejse til den smukke
kanalø, Jersey, med direkte fly fra København til Jersey.

En kombination af aktiv ferie og natur, kultur
og historie

Jersey er perlen i den engelske kanal. Med kun 25 km fra
Normandiets kyst og 130 km syd for den engelske kyst kan
Jersey, som den sydligste af de britiske øer, prale med de
fleste årlige solskinstimer overalt i Storbritannien. Det giver
også masser af varierede landskaber, hvor man kan nyde
solens gyldne stråler: skovklædte dale, klippestier med
frodigt blomstervæld, klippevægge og brede sandstrande.

Cyklister og vandrere elsker Jersey. Der er stejle bakker,
som får lårene på arbejde og et helt netværk af grønne
stier, hvor fodgængere og cyklister kan komme helt ud i
naturen. Oplev de skovklædte dale med traditionelle
bondegårde bygget i den specielle næsten rosa Jersey
granitsten og kig ind over hegnet og sig hej til den
legendariske Jersey ko, eller tag langs kyststien og nyd
udsigten over kilometervis af strålende blåt hav. Selv på
øens hovedveje er hastighedsgrænsen 40 km/t, så alt
foregår nærmest i slow motion.

Oplev Det bedste af Jersey! Rejsen byder bl.a. på
vandreture i skønne omgivelser med spektakulære
udsigter og masser af historie og kulturoplevelser.
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Dagsprogram:

Dag 1: Afrejse og ankomst til Jersey samt vandretur
gennem St. Peter’s Valley.

Der er afrejse fra København kl. 08.00 med fly direkte til
Jersey. I ankommer til Jersey kl. 09.55.

Med bus kører vi til hjertet af øen og starter vores
udforskning. Dagens vandretur går ad små stier i den
fortryllende St. Peters dal og passere tæt forbi til de
verdenskendte Jersey War Tunnels, som vi dog først
besøger på dag 3. Herfra går vi tilbage til Tesson Møllen og
følger skovstien til Moulin de Quetivel, som først blev
nævnt i 1299 som “The Royal Mill” – Den royale mølle.
Den grønne St. Peters dal giver dig et indtryk af Jerseys
flotte og bemærkelsesværdige natur. Den sidste strækning
går du langs vandet og den maleriske St. Aubin's Bay inden
du når frem til hotellet. 

Efter den skønne vandretur er det tid for check-in på
hotellet er resten af dagen og aftenen er til egen fri
disposition. 

Vores hotel ligger cirka 7 km fra St. Helier, som er
hovedbyen på øen. På trods af at St. Helier er den største
handelsby på øen, bevarer byen meget af sin franske arv,
såsom de traditionelle franske gadenavne og butiksfronter,
der stadig bærer navnene på deres grundlæggere.

St. Peter's Valley
Vandring ca. 10 km. 
Let til moderat sværhedsgrad

Dag 2: Oplev Jerseys spektakulære nordkyst.

Efter morgenmad starter turen fra den fantastiske Plémont
bugt, hvor den flotte strand kun er synlig ved lavvande, og
vi fører dig ad kyststierne, hvor du, hvis vejret tillader det,
kan nyde en spektakulær udsigt over til den franske kyst.

Vi går forbi Greve de Lecq og ud til Devil’s Hole – en
imponerende kløft som havvandet har eroderet gennem
årtusinder. På en klar dag kan man herfra også se over til
de andre to kanaløer, Guernsey og Sark. Vi fortsætter til
Jerseys nordligste punkt, Sorel.
Herfra fører stien os til Mourier Bay og derefter til Bonne
Nuits lille havn. Herfra bliver vi hentet i bus og kørt tilbage
til vores hotel. Resten af dagen er til fri disposition.

Plemont bugten til Bonne Nuit
Vandring ca. 11 km. 
Moderat sværhedsgrad, men med mange trin

Dag 3: Udforskning af den sydlige og vestlige del af
øen.

Efter et solidt morgenmåltid bliver vi afhentet af bus på
hotellet. Vi gør et kort stop ved St. Matthews glaskirken i
Millbrook, der har fået sit tilnavn på grund af sit
verdenskendte interiør, der indeholder møbler designet af
Rene Lalique lavet af støbt hvidt glas. Kirken har vinduer,
skærme, alterbord og et alterkors, der alle er lavet af
Lalique samt en glasdåbefont, der menes at være den
eneste, der findes i verden. Vi kører tilbage gennem St.
Aubin og stopper for at nyde den spektakulære udsigt over
Noirmont Point, hvor kanoner og udsigtstårnet vidner om
tyskernes besættelse af øen under 2. Verdenskrig. Derfra
kører vi til St. Brelade's Bay, som uden tvivl er øens
smukkeste bugt og rangerer som en af de 25 bedste
strande i Europa!

Hvis tiden tillader det, gør vi et kort stop for at besøge det
lille fiskerkapel fra det 12. årh. med dets fine
middelalderlige murfresker. Vi fortsætter turen og når til den
sydvestlige spids, hvor vi nyder udsigten over Corbiere med
det ikoniske hvide fyrtårn. Ved højvande ser man kun selve
fyrtårnet, mens man ved lavvande kan gå den korte tur til
den lille ø. Langs den fem kilometer lange strækning af St.
Ouen bugten kan man nyde den fantastiske nordkyst med
udsigt til både klipper, bugter og vandrestier.
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Vi kommer frem til Grosnez slottet, hvor vi gør et stop, før
bussen vender tilbage til St. Helier via den maleriske
Water- works Valley. Vi kommer frem til Jersey War
Tunnels museet – det er ikke noget almindeligt museum.
Det er en uforglemmelig og rørende oplevelse, der tjener
som en permanent påmindelse om den tyske besættelse af
Jersey. Tidligere kendt som Hohlgangsanlage 8 (Ho8) er
tunnelkomplekset gravet dybt ned i bjergskråningen i St.
Peters dalen, og det var oprindeligt beregnet til at være et
kaserne- og ammunitionslager for de tyske soldater.

I dag fortæller krigstunnellerne pa en overbevisende måde
historien om livet på Jersey under besættelsen, og museet
indeholder en lang række tankevækkende illustrationer, der
viser forskellige oplevelser – fortalt af dem, der
gennemlevede det, hvad enten de var fra Jersey eller var
britisk eller  tysk. Uden for tunnellerne kan du nyde et stille
øjeblik i refleksionshaven eller gå på en skovvandring langs
den historiske “War trail” inden vi kører retur til vores hotel.
Resten af dagen er til fri disposition.

Vandring ca. 4 km.
Let sværhedsgrad 

Dag 4: I dag skal vi til Kanaløernes kronjuvel, øen Sark.

Vi kører til havnen, hvor vi går ombord på båden til Sark.
Øen er den sidste feudale stat i Europa, hvor biler er
forbudt, hvorfor al transport foregår med traktor eller
hestevogne. Vi skal opleve øen til fods og på cykel.

Ud over et mindre udvalg af hyggelige butikker og cafeer,
der findes midt pa øen, vil du opdage overordentlig smuk
natur med en overflod af vilde blomster og havfugle samt
øens næsten 40 kilometer fantastiske kystlinje og
dramatiske klipper, der skjuler maleriske fjorde og
afsondrede bugter.

Vi sejler om eftermiddagen tilbage til Jersey og vores hotel.
Resten af dagen er til fri disposition.

Vandringer ca. 5 km. i let terræn
Cykeltur ca. 25 km. i let terræn

Dag 5: De sidste oplevelser på Jersey og hjemrejse. 

Dagen er til fri disposition. Det er muligt at gå en tur i dalen
eller mod et tillæg tage med på frivillig udflugt, inden der
sent på eftermiddagen er transfer til lufthavnen for afrejse
med det direkte fly tilbage til København. I flyver kl. 18.00
og ankommer til København kl. 21.55. 

Mulighed for udflugt til Jerseys eneste vingård - La
Mare: 

Gården, som stammer helt tilbage fra 1797, men som blev
helt ødelagt i forbindelse med 2. Verdenskrig, blev omlagt
til vingård i 1972.
Vi oplever vinmarkederne og får en eksklusiv tur i
“maskinrummet” bag murene på vingården, destilleriet,
vinmarker, urtehaver, produktionen samt
chokoladekøkkenet, hvor vi skal se hvordan produkterne
bliver lavet. Der indgår naturligvis også vinsmagning i
turen. 
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OPHOLDOPHOLD

Somerville Hotel, St. Aubin ****Somerville Hotel, St. Aubin ****

Det ikoniske Somerville Country House Hotel i St Aubin er
synonym med Jersey.

Hotellets historie går langt tilbage. Oprindeligt blev det opført som
en privat bolig, indtil det blev ombygget som hotel i slutningen af
1800-tallet. Siden da har bygningerne været benyttet som hotel,
bortset fra tiden under 2. Verdenskrig, hvor hotellet blev overtaget
af tyskerne, som besatte øen indtil den 9. maj 1945.

Det familieejede hotel er beliggende på en klippeside med den
smukkeste panoramaudsigt, hvor man kan se helt til St. Helier i
den anden ende St. Aubin bugten.

Uanset om du sidder i baren, restauranten eller ligger ved den
opvarmede swimmingpool, kan du følge med i sejlbådene, der
kommer ind til St. Aubins havn lige nedenfor hotellet.

Du kan også bare læne dig tilbage og følge med i tidevandets
bevægelser, da Jersey har en af verdens største forskelle mellem
høj- og lavvande, helt op til 12 meter, som tydeligt ses på bådene
i havnen, som ved lavvande ligger på bugtens sandbund.

Hotellet har i alt 59 værelser, som alle er velindrettede og med
gode faciliteter. Alle værelser er naturligvis udstyret med gode
senge og private badeværelser med brus og kar samt toilet.
Der er også TV, safety box, gratis wifi, og te- og kaffefaciliteter
på alle værelser.

I restauranten, Tides, serveres skønne måltider med blandt
andet alt godt fra havet, samt retter lavet af lokalt producerede
varer, både kød og grønt. Husk også at aflægge den hyggelige
bar, Voyager Curiosity Lounge et besøg.

Mulighed for opgradering af værelsestyper, bl.a. med
havudsigt, mod tillæg.
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OMRÅDEOMRÅDE

Elizabeth CastleElizabeth Castle

Slottet er bygget på en klippeholm i St. Aubin's Bay og har
forsvaret Jersey i mere end 400 år. Man kan enten tage med et
amfibiekøretøj eller gå ud ad den flisebelagte sti ved lavvande.

Elizabeth Castle er det perfekte sted at tilbringe en dag med at
udforske Jersey's historie. Klatre borgvæggene fra 1590'erne, da
Sir Walter Raleigh var guvernør i Jersey fra 1600 til 1603. Udforsk
området, der gav tilflugt til kong Charles II under den engelske
borgerkrig og dyk ind i bunkerne, der blev befæstet for at regere
over havet ved angreb på Jersey under den tyske besættelse i 2.
verdenskrig. Forestil dig hvor helgenen St. Helier menes at have
boet omkring 550 A.D.
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OMRÅDEOMRÅDE

St. Helier, JerseySt. Helier, Jersey

Her er noget for enhver smag i Jersey's hovedstad, St. Helier.
Byen syder næsten af liv i dagtimerne, når endagsturister fra
Frankrig kommer ind med bådene, mens morgen- og aftentimerne
er mere fredelige. St. Helier har bestemt sin egen charme, stærkt
præget af både det franske og det britiske. Her er noget for
enhver smag. Jersey er lige som de øvrige kanaløer skattefrit
område. Derfor vrimler det med et væld af forskellige forretninger,
mange af de store modehuse, kendte mærkevarer, parfumer os.s.
Der kan gøres mange gode købt. Det lave prisniveau er også
fremherskende i barer, restauranter og cafeer. Det lokale marked
er bestemt også et besøg værd.
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OMRÅDEOMRÅDE

Jersey's kysterJersey's kyster

Jersey byder på klippefyldte kyster, klippevægge og brede
sandstrande, og så har øen et af verdens største
tidevandsbevægelser med op til 12 meter hver sjette time.

Nordkysten: Jersey's klippefyldte nordkyst er kendetegnet ved
stejle granitklipper med græsklædte stier, der er strøet med vilde
blomster og buske. Udsigten er spektakulær over til de andre
Kanaløer på en klar dag. 

Østkysten: Udforsk et månelandskab i måneskin. Jersey har en
af verdens største tidevandsbevægelser på næsten 12 meter hver
sjette time, hvor øens areal næsten fordobles i størrelse ved
lavvande. På den østlige del af øen fjerner tidevandet sig for at
afsløre et uhyggeligt månelandskab med klippeformationer, som
bliver helt majestætiske i måneskinnet. Det afslører også et andet
fænomen: tusinder af lysende grønne stjernelignende former
glimter, skabt af bioluminescerende væsener på den blottede
havbund.
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OMRÅDEOMRÅDE

SarkSark

Øen Sark, på fransk Sercq, er en af ??Kanaløerne, beliggende i
den engelske kanal, syd for Englands kyst. Sark ligger 11 km øst
for Guernsey og ca. 40 km vest for Cherbourg-halvøen i Frankrig.

Øen på i alt 14 km2, som er 5 km lang og 2,4 km bred på sit
bredeste punkt, består af to dele, Great Sark og Little Sark, der er
forbundet med La Coupée en 90 meter lang landtunge, der kun er
ca. 10 meter bred.
Den mindre, privatejede ø Brecqhou (Brechou) er adskilt fra Great
Sark af den smalle Le Gouliot-kanal.

Sark er en del af Bailiwick of Guernsey. Øen er i det væsentlige et
plateau, der stiger til 114 meter (375 fod), med en naturskøn kyst
omgivet af stejle klipper. Øen har tre små havne: Creux, La
Maseline og Havre Gosselin.

At komme til Sark, er som at blive sat tilbage i tiden. Al
persontransport foregår til fods, pr. cykel, til hest eller med
hestevogn. Dog har øen også en traktor. Her på denne bilfrie ø er
der fred og ro, herlig natur, rat klima og ren luft. Og så er der
selvfølgelig også de små badebugter, beskyttet af klipper og

skrænter. Øen har ca. 500 indbyggere.

Sejltiden fra Jersey er ca. 45 minutter.
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OMRÅDEOMRÅDE

Jersey War TunnelsJersey War Tunnels

Jersey War Tunnels fortæller den sande historie om krigstidens
på Jersey på en måde, som ingen anden turistattraktion gør. Det
er det bedste sted at få et sandt billede af, hvordan livet virkelig
var på Jersey under Anden Verdenskrig. Udstillingen er anbragt i
et underjordisk tunnelkompleks.

Under 2. verdenskrig blev Jersey efterladt forsvarsløs af
Storbritannien, og øen blev besat af tyske styrker. Jersey War
Tunnels er et produkt af den fem lange års besættelse og vidner
om nazistregimets grusomhed. Tunnelerne blev bygget af mere
end 5.000 ??tvangs- og slavearbejdere fra nationer overalt i
Europa. Tunnelkomplekset er udgravet i mere end 50 meters
dybde, og omfatter mere end 1.000 meter tunneler. De blev
designet til at give det tyske besættende infanteri mulighed for at
modstå allierede luftangreb og bombardementer i tilfælde af en
invasion. I 1943 blev det omdannet til et akuthospital.

De indeholder i dag en underjordisk samling af tankevækkende
udstillinger, der fortæller den fascinerende historie om Jersey's
besættelse fra modstand, til sult og derefter eventuel befrielse.
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Prisen inkluderer Prisen inkludere ikke

Flyrejse København – Jersey tur/retur (direkte privatfly)

Lufthavnsskatter og afgifter

4 overnatninger på fire-stjernet hotel

Morgenmad (English breakfast)

Transfer til/fra lufthavn/hotel

Engelsktalende lokal guide på vandreture

Engelsktalende lokal guide på busturen

Engelsktalende lokal guide på Sark

Alle udflugter som beskrevet 

Alle entréer som beskrevet

Bådtur på Sark

Cykelleje på Sark

1 frokost (Pub lunch) på dag 2

Ikke nævnte måltider og drikkevarer

Drikkepenge 

Tillæg for værelse med havudsigt (DKK 750,- pr.

person)

Rejse- og afbestillingsforsikring

Mere

Husk at læse alt igennem, så der ikke kommer nogle overraskelser inden du skal afsted.
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Om osOm os

Atlantik Travel

Atlantik Travel er en del af Limpopo Travel A/S, som har

base på Hvidkilde Gods i Svendborg på Sydfyn. Limpopo

Travel A/S startede i 2003 med det formål at sende turister

på safari i det sydlige Afrika. Siden er aktiviteterne udvidet

kraftigt - også med tilkøbet af firmaets egen lodge i

Sydafrika Balule River Lodge.

Hvorfor vælge at rejse med os?

Først og fremmest laver vi rejser af høj kvalitet. Vores

primære opgave er ikke at få dig ud at rejse til den absolut

laveste pris. Det er der andre, der er bedre til end os. Vi

stiller store krav til vores samarbejdspartnere, så du kan

være sikre på, at din rejse bliver den rejse du har drømt

om.

Tryghed på din rejse?

Vi står til rådighed både før, under og efter din rejse. Qua

vores nødtelefon er vi ligeledes ved din side 24/7 under

hele rejsen, så måtte der opstå uforudsete udfordringer

undervejs, kan du altid få sat i os.

Hos Atlantik er du i gode hænder

Prisen på rejser er som de er. Nogle vil sige, at de er

dyrere, end hvis man selv arrangerer - og det er de nok

også. Men her skal man tænke på, at når man booker en

rejse hos os, så er man dækket under Rejsegarantifonden.

Vores krav til turene er, at alt skal være tilrettelagt for dig.

Fra du forlader dit hjemland til du kommer retur, skal du

være i sikre og gode hænder. Der skal, så vidt det

overhovedet er muligt, ikke være nogen uforudsete

udgifter eller ærgerlige oplevelser. Vi hjælper dig med at

være så godt forberedt på din drømmerejse som

overhovedet muligt.

Mød os til en ærlig snak

Du kan møde os på forskellige rejsemesser, men du også

velkommen til at besøge os på kontoret for at få en ærlig

snak om de forskellige muligheder. Kan du ikke møde os

personligt, så er du altid velkommen til at ringe eller skrive

til en af vores rejsekonsulenter, hvis du har spørgsmål

angående en rejse. Vi har en firmapolitik om, at vi altid

svarer indenfor 48 timer.
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