M/S Museet för Sjöfart med Kronborg i bakgrunden.

Dagstur till Helsingör
Helsingborg har ett unikt läge med Helsingör och Danmark endast 20 min bort och man kan säga att Helsingör är vårt största besöksmål. Med en turlista där färjorna går var 15:e min, så är det väldigt enkelt att ta
sig över sundet. Kombinera en dagstur i Helsingborg, som t.ex en Trädgårdstur, Smaka på Kullahalvön eller
en tur till Råå & Wallåkrabygden, med en dag i Helsingör.
09.30 Med Forsea (fd Scandlines) till Helsingör
Från Helsingborg C går ni ombord på färjan som tar er snabbt och lätt över till Helsingör. Väl ombord kan ni
unna er en god fika, lite shopping eller bara njuta av överfarten och utsikten. https://www.forsea.se/
10.00 Kronborg Slott
Från färjeläget i Helsingör tar ni en promenad bort till Kronborgs Slott (ca 20 min) och gör ett besök på den
plats där Shakespeare valde att låta det mytomspunna dramat om prins Hamlet utspela sig. Här finns flera
olika guidade turer att ta del av. En fantastisk plats att uppleva och som kom med på Unescos världsarvslista år 2000. http://kongeligeslotte.dk/da/slotte-og-haver/kronborg-slot/gruppeomvisning-paa-kronborg-slot/
gruppeomvisning-kronborg-classic.html
Ett alternativ till Kronborgs Slott är M/S Museet för Sjöfart.
På avstånd är det nästan osynligt, men under marken och som granne med Kronborgs Slott ligger Danmarks Sjörfartsmuseum, M/S Museet för sjörfart. Ett spektakulärt bygge som berättar historien om Danmark, som en av världens ledande sjöfartsnationer på ett stämningsfullt och dramatiskt sätt.
https://mfs.dk/ms-museet-sofart-danmarks-sjofartsmuseum/
12.30 Lunch på Kulturvaerftet, https://kuto.dk/besoeg-os/cafeer/spisehuset/
På vägen tillbaka till centrum passerar ni Kulturvaerftet, som är Helsingörs Kulturhus. Här kan ni äta en god
lunch innan det är dags för lite shopping på egen hand.
14.00 Shopping & glasspaus
Strosa runt på egen hand bland shoppinggator och mysiga gränder. Det tillhör när man är i Helsingör.
Missa heller inte den obligatoriska glasspausen på Brostraede Flöde Is, välkänd glassbar i Helsingör,
med en klassisk dansk glass med grädde, sylt och en gräddbulle på toppen.
https://helsingorhandel.dk/
16.30 Det är dags att ta färjan tillbaka till Helsingborg.

