
En dag på Læsø 
 

En endagstur til Læsø kan måske i 

forbindelse med et lejrskoleophold på 

Vesterhavsgården virke lidt urealistisk - 

både med hensyn til tid og økonomi.  

Men det er det slet ikke. 

Det kan tværtimod blive både en sjov  

og lærerig oplevelse for eleverne 

- og såmænd også for lærerne. 

 

Herunder gives et eksempel på en sådan tur, som er afprøvet med succés flere gange. 

 

6.00 Morgenmad på kolonien (der skal ikke smøres frokostpakke). 

6.30 Afgang fra kolonien med bus til Frederikshavn.  

7.50 Færgeafgang fra Frederikshavn (færgetiderne har været uforandrede i mange år).  

9.20 Ankomst Vesterø Havn på Læsø   

9.30 Leje af cykler hos Jarvis, som ligger 500 meter fra færgelejet.  

10.00 Cykelafgang mod saltsyderiet (7 km). Se separat side ”Læsø Saltsyderi” 

10.30 Ankomst saltsyderi. Tjek tid for foredrag i sydehytten (20 minutter/gratis). Tlf. 98 49 13 55. 

11.30 Afgang saltsyderi. Cykling ind til Byrum (2 km). En tur op i Læsøtårnet (5 kr. pr. elev).  

12.00 Frokost på Restaurant Bakken i Byrum. Tjek for en sikkerheds skyld aftalen. Tlf. 23 22 11 20.  

13.00 Enten videre cykeltur (3 km) til Museumsgården, som er en gammel tanggård.  

          Eller foredrag på skolen i Byrum om levevilkår på Læsø. Se separat side ”Aktiviteter på Læsø”. 

14.00 Cykeltur tilbage mod Vesterø Havn (7 km) med cykelaflevering.  

15.00 Færgeafgang mod Frederikshavn.  

16.30 Bus fra Frederikshavn.  

17.30 Ankomst Vesterhavsgården. 

 

Om økonomien: 

Hirtshals Turistfart (tlf. 98 94 51 44) er det billigste busselskab i området 

og har en fast pris tur/retur til Frederikshavn på 4000 kr. inkl. moms.  

På Læsø Turistbureau (tlf. 61 66 94 85) kan man bestille en pakke,  

som indeholder færgebilletter t/r + leje af cykler hos Jarvis + frokost  

på Restaurant Bakken (eksklusive drikkevarer) til en meget billig pris.  

I 2018 beløb det sig til 160 kr. for børn og 205 kr. for voksne   

 

Flere oplysninger: Læsøfærgen fartplan Jarvis cykeludlejning

  

Læsøtårnet  Restaurant Bakken Museumsgården 

 

https://www.laesoe-line.dk/fartplan_2018
http://www.jarvis-laesoe.dk/
http://www.jarvis-laesoe.dk/
https://da.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6s%C3%B8t%C3%A5rnet
http://restaurant-bakken.dk/
http://www.laesoe-museum.dk/afdelinger/museumsgaard

