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Snart er det forår og dagene bliver længere og lysere.

Dermed er det også tid til at planlægge forårets og sommerens rejser og endagsture.

Sæt dig godt til rette, og lad dig inspirere i dette katalog, som rummer Hafnia Rejsers bud på gode 
oplevelser, hen over foråret og sommeren 2023. 

Hold i øvrigt altid godt øje med vores hjemmeside, som altid er opdateret med nye spændende ture. 
Der vil ind i mellem komme spændende nyheder på hjemmesiden, som ikke er med i kataloget.

I år har vores dygtige rejseleder Jens Thuun, sat en smuk Norges-rejse sammen. En storslået rejse med
dramatik, skønhed, eventyr og overraskelser, som både byder på det klassiske fjord- og fjeldlandskab,
men også på natur man ikke umiddelbart vil forvente i Norge. Vi kører ture ad højbroer, lavbroer og
dæmninger, og beriges med de smukkeste udsigter.

I maj måned kører vi med vores dygtige rejseleder Ingo Guth til Harzen, og oplever bl.a. den klassiske by 
Goslar, med dens smalle brostensbelagte gader og bindingsværkshuse, og tager på Safari i Serengeti 
Nationalpark. Vi bor i Holbæks venskabsby, Celle, med det imponerende slot, hvor danske Dronning 
Caroline Mathilde boede, efter sin affære med kongens livlæge, Struensee. 

Der pustes nyt liv i en 140-årig revytradition, når Lisbet Dahl står i spidsen for årets Tivolirevy. 
André Rieu gæster atter Danmark, og vi har naturligvis sikret os gode pladser til koncerten i Royal Arena.

Det er stadig meget populært at besøge de danske småøer. I vores busser kan du i år bl.a. opleve Aarø,
Mandø, Samsø, Sprogø og Bornholm. 

Som altid, er vi agent for Vitus Rejser, som udbyder en stor palet af spændende bus-, fly- og 
krydstogtrejser.
Flere af Vitus Rejsers busrejser, køres af Hafnia Rejsers dygtige chauffører, i vores flotte 5-stjernede 
busser.

Rejserne kan naturligvis bookes direkte hos os.

Vi glæder os til at byde jer velkommen i vores busser, til gode oplevelser i 
godt selskab.

Med venlig hilsen 

VELKOMMEN TIL HAFNIA REJSER

DATO TUR DATO TUR DATO TUR

REJSEKALENDER

24.03
23.04
26.04
03.05
22.05
01.06
08.06
12.06

16.06
21.06
22.06
01.07
05.07
08.07
15.07
05.08

12.08
19.08
24.08
26.08
03.09
09.09
04.10
09.11

TRANEDANS OG ELGSAFARI
MISS SAIGON
TV2 PÅ KVÆGTORVET I ODENSE
LØVSPRINGSTUR
CELLE
KULLEN, MÖLLE OG SOFIERO
HVEN
SØNDERJYSKE SOMMEROPLEVELSER

ANDRÉ RIEU
FRA MØN TIL MOSKVA
BORNHOLM
CIRKUSREVYEN
FREDENSBORG SLOT OG SLOTSHAVE
TIVOLIREVYEN
CIRKUSREVYEN
ROSENFESTIVAL

NYKØBING FALSTER REVYEN
CIRKUSREVYEN
SAMSØ
VESTKAPP - NORGE 
STOCKHOLM OG SILJA-KRYDSTOGT
SPROGØ
LØVFALDSTUR
MORTENS AND PÅ AGERSKOV KRO
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REJSER
Sæt dig godt til rette på din faste plads i bussen, og bliv kørt ud
på oplevelser af vores dygtige chauffører. Undervejs fortæller
vores erfarne rejseledere om destinationen og de ting som vi
passerer undervejs. 

BEMÆRK, at vi ved rejser altid anbefaler, at man har en afbestil-
lings- og rejseforsikring.
Afbestillingsforsikringen skal købes samme dag som bestilling af
rejsen, og inden der betales depositum.
Hafnia Rejser samarbejder med Gouda Rejseforsikring. 
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TRANEDANS I SVERIGE – 3 DAGE
Naturoplevelser i Sverige med Tranedans og Elgsafari. 

være et oste- og delikatessemekka. Ostedisken
strækker sig over 25 meter og indeholder over
150 variationer af lækre oste. Det store udvalg
i butikken omfatter ligeledes diverse delikates-
ser som olier, småkager, marmelade og kaffe.
I den store gavebutik er her i denne tid påske-
marked. I den hyggelige restaurant indtager vi
vores frokost – en skøn oste- og delikatesse-
anretning.
På vejen retur til hotellet i Skövde, runder vi
den lille hyggelige by af træ, Hjo. Hjo er en
perle ved bredden af Vättern søen, hvor den
gamle bydel, med sine elegante røde træhuse,
vidner om områdets rige historie. Langs søen
kan trævillaerne, som med sine detaljerige fa-
cader og verandaer, ligger med udsigt over
vandet, beundres. 
Der er ikke fælles middag denne aften, men der
er mange hyggelige spisesteder i området om-
kring hotellet.

3. dag: Elgsafari
Efter morgenmad på hotellet sætter vi kursen
hjemover, men oplevelserne fortsætter. Vi be-
søger elgparken ved Markaryd, hvor vi kan op-
leve de enorme elge helt tæt på. Det store
prægtige dyr er for os danskere nærmest sy-
nonymt med Sverige, og symboliserer den
storslåede og vilde natur. Vi skifter transport-
middel til et tog, som stille og roligt fører os ad
skovvejene, og som elgene er særligt glade for
at komme helt tæt på. Undervejs gør togføre-
ren os klogere på de 600 kg. tunge dyr. Vi slut-
ter besøget her med en dejlig frokost, inden vi
atter sætter kursen mod Danmark. Hjemkomst
til Danmark først på aftenen, efter nogle ople-
velsesrige dage hos vores svenske naboer.

Rejseplan:

1. dag: Göteborg og Arns Rige
Med Kronborg om bagbord forlader vi Dan-
mark, og styrer mod vores svenske naboland.
Sidst på formiddagen ankommer vi til Göte-
borg. Sveriges næststørste by åbner dørene til
en fortryllende blanding af natur og byliv.
Skærgården er lige uden for døren, og det
hyggelige centrum rummer grønne oaser, hi-
storie og et rigt kultur- og butiksliv. Efter fro-
kost fortsætter vi til Varnhem Klosterkirke,
Sveriges største kirke fra middelalderen. Om-
rådet her er kendt fra Jan Guillous trilogi, om
den lille dreng Arn, som vokser op blandt
munke på Varnhem Kloster. 
Til aften indlogeres vi på Scandic Hotel Billin-
gen i Skövde. Hyggeligt 4* hotel, indrettet i en
bygning fra slutningen af 1800-tallet, midt i
Skövde by. Alle værelser er udstyret med TV,
gratis wi-fi, toilet og badekar eller bruser. Mid-
dag på hotellet. Bemærk at hotellet, lige som
mange andre steder i Sverige, er kontantfrit.

2. dag: Tranedans, træ by idyl og ost
Vi starter dagen med et besøg ved Hornborga-
søen. Området mellem de kæmpe søer Vänern
og Vättern, er en yndet rasteplads for mange
trækfugle på vej til sommerens ynglepladser
højt mod nord og øst. Et af naturens mest
spektakulære skuespil udfolder sig her, når i ti-
tusindvis af traner vækker opsigt med deres
helt særlige dans og specielle sang. Vi mødes
med en lokalguide, som viser os området og
fortæller om tranernes verden. Vi anbefaler at
man medbringer en kikkert. 
Herefter besøger vi ”Falbygdens Osteria”. Ste-
dets historie kan dateres tilbage til 1878, og
drives i dag af 5. generation. Det lille osteme-
jeri har gennem årene udviklet sig til i dag at

OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Jyderup
Mørkøv
Højby
Nykøbing Sj.
Vig
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Holbæk
Roskilde
Taastrup
København

Fredag d. 24. marts Pris  3.450,-

kl. 06:00
kl. 06:10
kl. 05:10
kl. 05:20
kl. 05:35
kl. 05:50
kl. 06:00
kl. 06:10
kl. 06:30
kl. 07:00
kl. 07:15
kl. 07:45

Tillæg eneværelse: 750,-

Husk pas!

- 2 x overnatning i delt dobbeltværelse
- 2 x morgenmad
- 2 x frokost (2. og 3. dag)
- 1 x middag på hotellet (1. dag)
- Besøg i Göteborg
- Besøg v. Varnhem Klosterkirke 
- Udflugt til Hornborgasøen med lokalguide
- Besøg i Hjo
- Elgsafari i Markaryd
- Kørsel i 4-stjernet turistbus
- Rejseleder

M E D  I  P R I S E N
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OPSAMLING:

Holbæks venskabsby Celle byder på bindingsværksidyl og det imponerende slot,
hvor danske Caroline Mathilde boede.

kl. 05:05
kl. 05:20
kl. 05:35
kl. 05:45
kl. 05:55
kl. 06:15
kl. 06:45
kl. 05:40
kl. 06:00
kl. 06:30
kl. 06:50
kl. 07:15

CELLE – 5 DAGE

de mange smukke bindingsværkshuse, for-
nemmer man fortidens rigdom, som skyldes
sølvminen Rammelsberg, i byens udkant. Her
fra blev der i mere end 1000 år udvundet sølv,
bly, kobber og andre metaller. I bussen, og til
fods, får vi en byrundtur, og kommer bl.a. til
markedspladsen og den gamle bydel, som
længe har været optaget på UNESCO’s liste
over verdensarv.
Tilbage i Celle, spiser vi fælles middag i ”Råd-
huskælderen”. Der Ratskeller har, med sine
høje hvælvinger og mørke træpaneler, til huse
under Celles historiske Rådhus, og er Nieder-
sachsens ældste restaurant. 

4. dag: En dag på Savannen
Serengeti Park er Europas største Safaripark,
og hjem for over 1500 fritgående vilde dyr.
Her er man særligt opmærksomme på opdræt
og bevarelse af mange truede dyrearter.
På en Safaritur igennem parken, kan vi bl.a.
iagttage tigre, løver, giraffer, kameler og ze-
braer på tæt hold. I elfensbensdalen kan man
besøge en flok afrikanske elefanter, der er
Tysklands største elefantavl. I junglen kan
man opleve over 200 aber i et helt nyt u-ind-
hegnet område, besøge de hvide løver og
meget mere. Igen i aften spiser vi fælles mid-
dag på en restaurant nær hotellet.

5. dag: Lübeck og hjemrejse
Efter morgenmaden pakker vi bussen og kører
mod nord. På hjemturen besøger vi Hansesta-
den Lübeck, som er optaget på UNESCO’s for-
nemme liste over ”Verdenskulturværdier”.
Lübeck er en by med mange seværdigheder;
Holstentor, Marien-Kirche, Domkirken, Heili-
gen Geist-hospitalet, Rådhuset, Niederegger
Marcipan hus og meget mere. Vi spiser en læk-
ker frokost i Lübeck, inden vi fortsætter mod
Danmark.

Rejseplan:

1. dag: Hamborg
Vi sætter kurs mod Tyskland, og via færge-
overfarten Rødby-Puttgarden er vi snart i
Hamborg. Fra bussen får vi et glimt af Europas
tredjestørste havn, som er rygraden i byens
økonomi.  Efter frokost fortsætter vi turen til
Celle, og befinder os i området af den gamle
”Saltvej”. Området mellem Lübeck og Lüne-
burg var i middelalderen en af de vigtigste
handelsveje, på grund af den store mængde
salt som blev fundet under Lüneburg Heide,
og fragtet her. Saltet var af så høj kvalitet, at
det hurtigt blev en kilde til stor rigdom for hele
området. Vel fremme i Celle, indlogeres vi på
IntercityHotel, beliggende lige over for den hi-
storiske bymidte. Hotellet har moderne værel-
ser, gratis wi-fi og elevator. Om aftenen spiser
vi fælles middag på en nærliggende restau-
rant.  

2. dag: Byrundtur og Slottet
Celle har en smuk gammel bymidte, med
hundredvis af smukt dekorerede bindings-
værkshuse og et hyggeligt gågadeareal. Med
dansktalende lokalguide, går vi en byrundtur,
oplever den smukke bykerne, og får en intro-
duktion til byens lange historie. På slottet
hører vi om forbindelsen til det engelske kon-
gehus, og historien om danske Dronning Ca-
roline Mathilde. Efter en dramatisk kærlig-
hedsaffære med sin mands livlæge, Struensee,
blev Caroline Mathilde landsforvist til Celle.
Her boede hun på slottet, til hun døde af en
voldsom febersygdom, blot 23 år gammel. 
Efter byrundturen og besøg på slottet, er re-
sten af dagen til fri disposition. Rejselederen
kommer gerne med forslag til gode frokost-
og middagsrestauranter.

3. dag: Goslar
I dag besøger vi Harzens hovedby, Goslar. I de
smalle brostensbelagte gader, og ved synet af

Nykøbing
Vig 
Asnæs
Fårevejle 
Svinninge
Holbæk
Ringsted
Roskilde 
Høje Tåstrup
København
Ølby
Rønnede

AFGANG/PRIS:   

Mandag d. 22. maj Pris  4.995,-
Tillæg eneværelse: 550,-. 

- 4 x overnatning i delt dobbeltværelse med  
morgenmad

- 3 x middag (1., 3. og 4. aften)
- 3 x frokost (1., 4. og 5. dag) 
- Byrundtur med dansktalende lokalguide   

i Celle
- Entré og rundvisning på slottet i Celle
- Besøg og byrundtur i Goslar
- Entré og Safari-tur i Serengeti Park 
- Besøg i Lübeck
- Rejseleder Ingo Guth 
- Kørsel i 4-stjernet turistbus

M E D  I  P R I S E N

Husk pas!
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Foto: Lotte Krabbe Jensen
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Foto: Kristina Bosjanoks

Ægte sønderjysk hygge på Agerskov Kro, naturskønne Aarø, Vadehavets perle
Mandø, Den Kongelige Køkkenhave og mange andre sønderjyske oplevelser.

del af Vadehavet mellem Fanø og Rømø, og ti-
devandet bestemmer, hvornår øen kan besø-
ges. Med traktorbus transporteres vi fra
fastlandet, gennem Nationalpark Vadehavet,
til Mandø. Nationalpark Vadehavet er hvert
forår og efterår spisekammer for ca. 12 millio-
ner trækfugle, og af UNESCO udpeget som ver-
densarv. På Mandø går vi en tur med vores
lokalguide, som giver os fortællingen om tide-
vandet, naturen på og omkring øen, øens hi-
storie fra ca. år 1634 og frem til i dag og
meget mere. Mandø Kirkes historie er præget
af naturens til tider voldsomme luner. Storm-
floder tog øens to første kirker i 1500 og
1600-tallet, og belært af fortiden er den nu-
værende hvidkalkede kirke fra 1639, bygget
på øens højeste punkt. Frokost inden returkør-
sel til fastlandet.

4. dag: Den kongelige køkkenhave, Dybbøl
og Sønderborg
Efter morgenmaden pakker vi bussen og star-
ter hjemturen, som byder på oplevelser i Grå-
sten og Sønderborg. Gennem hele sit liv i
Danmark, nød Dronning Ingrid at samle fami-
lien omkring sig på Gråsten Slot. Da hun i
1935 bliver gift med den senere Kong Frederik
9., får de overdraget slottet som sommerbolig.
Der har ligget flere slotte på stedet siden
1500-tallet. Det nuværende slot fra 1759, er
det tredje i rækken. I dag er slottet stillet til
rådighed for Dronning Margrethe. 
Vi går, på egen hånd, en tur i slotshaven, som
er en engelsk inspireret landskabshave, med
store rosen- og staudebede, der stråler i et
væld af farver.  
Tag også et kig over i Den Kongelige Køkken-
have, hvor man kan opleve et væld af urter,
frugttræer, buske med bær og blomster. Køk-
kenhaven fungerer som produktionshave og
leverer frisk frugt og grønt til det kongelige
køkken.
Herfra kører vi til Besøgscentret ved Dybbøl
Banke, og bliver hvirvlet ind i et af de mest
spændende kapitler i Danmarkshistorien. Vi
får krigen 1864 og soldaternes hverdag helt
ind under huden. Ved hjælp af gamle breve og
dagbøger kan vi danne os et indtryk af, hvor-
dan personerne var, og hvordan de oplevede
krigen. Hold alle sanser åbne, når du bevæger
dig ind på området, hvor lyden fra de buld-
rende kanoner blander sig med skrigene fra de
sårede soldater.
Helt omgivet af vand finder vi Als med fyr-
tårne, møller, stråtækte huse, Augustenborg
og historiske Sønderborg. Fra Danmarkshi-
storien kender vi særligt Sønderborg Slot, da
Kong Christian d. 2. blev holdt som fange her,
efter han blev afsat i år 1523. Vi spiser frokost
i Sønderborg, inden vi om eftermiddagen sej-
ler fra Fynshav til Bøjden. Derfra over Fyn, Sto-
rebælt og retur til Sjælland. 

Hjemkomst kl. 18:15 – 20:30.

Vi anbefaler bestilling inden 2 mdr. før rejsen.

Rejseplan:

1. dag: Lillebælts perle Aarø
Turen går over Fyn og mod syd til Aarøsund
ved Haderslev, hvorfra vi sejler til Aarø. 
Den lille ø i Lillebælt har ca. 150 indbyggere
og et areal på 5,66 km2. Øen er kendt for sin
smukke natur, men især også for de mange
unikke smagsoplevelser. Her produceres bl.a.
vin, øl, honning, tangsalt, drue vingummi,
snapse, marmelader, signaturpølser og meget
mere. Her er et rigt plante- og dyreliv og mu-
lighed for gode naturoplevelser, når vadefug-
lene flyver forbi, og marsvinene tumler sig tæt
ved kysten. Efter frokost på havnen kører vi
en tur rundt på øen med en lille vogn og lokal-
guide, hvor vi bl.a. kommer forbi brandstatio-
nen "Æ Sprøjthus", den gamle skole, vand-
værket, julekirken og Årø Vingård, som bl.a. er
præmieret for den bedste danske rødvin i
2015. Midt på eftermiddagen tager vi retur til
fastlandet og kører mod sydvest, til den lille
landsby Agerskov, hvor vi indlogeres på den
kendte Agerskov Kro. Kroen kom for alvor på
Danmarkskortet, da værtsparret på den røde
kro, Bodil og Peter Otte, blev lottomillionærer
og i 2004 var med i TV-udsendelsen ”Hvor
godt folk er” med Nis Bosdahl. Stedet emmer
af gammeldags krostemning og er i dag sær-
ligt kendt for restauranten med den gode
mad. Alle værelser er udstyret med bad/toilet
og tv. Hver aften nyder vi en to-retters menu
på kroen, efterfulgt af kaffe.

2. dag: Frøslevlejren
Efter hotellets store morgenbord, med mulig-
hed for at smøre madpakker, kører vi sydpå,
til Frøslevlejren. Lejren blev bygget som tysk
interneringslejr i 1944 under besættelsen af
Danmark. Her sad flere tusinder danskere
indespærret hos det tyske sikkerhedspoliti. På
trods af, at Frøslevlejren oprindeligt blev byg-
get for at undgå deportationer til kz-lejre i
Tyskland, blev ca. 1.600 Frøslevfanger, stik
imod alle aftaler, alligevel sendt videre til kz-
lejrenes rædsler. Andre forblev fanger i lejren
i Danmark. Den 5. maj 1945 tømtes Frøslev-
lejren for fanger, for omgående at blive fyldt
op med nye. Lejren skiftede navn til Fårhuslej-
ren, og blev først anvendt som interneringslejr
under modstandsbevægelsens kommando.
Efterfølgende som straffelejr for landsforræ-
dere, hvor de indsatte først og fremmest var
mandlige medlemmer af det tyske mindretal
i Nordslesvig.
På det lille egns-, grænse- og toldmuseum Ol-
demorstoft, fortælles historien om grænseeg-
nen og dens landbrug, samt historien om
toldopkrævning og grænsebevogtningen
igennem tiderne. Både konger, studehandlere
og andet godtfolk havde deres gang, ikke bare
på Hærvejen, men også her på gården Olde-
morstoft. Vi drikker eftermiddagskaffe på mu-
seet og smager på den traditionelle sønder-
jyske rugbrødslagkage.

3. dag: Vadehavets Perle, Mandø
I dag besøger vi endnu en af de sønderjyske
øer, Mandø. Mandø ligger midt i den danske

OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Mandag d. 12. juni Pris  4.895,- 
Tillæg eneværelse: 600,-

- 3 x overnatning i dobbeltværelse
- 3 x 2-retters kromiddag m. kaffe og sødt
- 3 x morgenbuffet
- 3 x frokost
- Mulighed for madpakke fra hotel
- Rundvisning på Aarø
- Besøg med foredrag i Frøslevlejren
- Besøg i Museum Oldemorstoft m. kaffe og  

rugbrødslagkage
- Rundtur på Mandø
- Ophold v. Gråsten Slotshave
- Entré i Besøgscenter Dybbøl
- Rejseleder
- Kørsel i 4-stjernet turistbus

M E D  I  P R I S E N

SØNDERJYSKE Ø- OG SOMMEROPLEVELSER – 4 DAGE

Højby
Nykøbing
Vig
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Holbæk
Korsør
København
Roskilde

kl. 05:40
kl. 05:50
kl. 06:05
kl. 06:20
kl. 06:30
kl. 06:40
kl. 07:00
kl. 07:50
kl. 06:00
kl. 06:30

Foto: Daniel Villadsen
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OPSAMLING:

Danmarks ferieparadis byder på alt, man kan ønske sig - varieret natur med
smukke sandstrande, stejle klippeskrænter og en fascinerende historie. Inkl.
stort kagebord hos Fru Petersen, ø-rundture med lokalguide og vinsmagning/
rundvisning på vingården Lille Gadegård.

kl. 07:20
kl. 07:30
kl. 07:45
kl. 08:00
kl. 08:10
kl. 08:20
kl. 08:40
kl. 09:10
kl. 09:40

KLIPPEØEN I ØSTERSØEN – 4 DAGE

derefter den helt specielle Hammer Havn. På
vores videre færd kommer vi forbi et af øens
vartegn - Østerlars Rundkirke, som er den æld-
ste og største af Bornholms fire rundkirker. Vi-
dere til kystbyen Gudhjem, med de små huse
og røde tage, som kravler op ad fjeldet. Hyg-
gelige butikker med glaskunst og skønne re-
stauranter præger bybilledet i Bornholms
bjergby. Aftenbuffet på hotellet. 

3. dag: Dueodde, Nexø og Rytterknægten
Dagen starter med en udflugt til den sydlige
del af Bornholm. Med guide besøger vi først
Dueodde, der ligger som Bornholms sydligste
punkt med smukke sandstrande. Vi fortsætter
mod Nexø med sine velholdte huse og videre
til Svaneke, hvor der vil være tid på egen hånd
til frokost og til at se nærmere på den hygge-
lige by. Derefter via Almindingen og øens hø-
jeste punkt, Rytterknægten, retur til hotellet
og vores aftenbuffet.

4. dag: Bornholms Tekniske Samling og 
Vingård
Vi nyder en stille søndag morgen, inden vi
pakker bussen og kører mod de sidste oplevel-
ser på klippeøen for denne gang. I Bornholms
Tekniske Samling er udstillet maskiner, mø-
bler, køretøjer og meget andet, der har tilknyt-
ning til Bornholm. Her er mange forskellige
genstande, store som små, lige fra Povlsker El-
værk og en af Forsvarets jetjagere til reklame-
kuglepenne og lightere. Herfra videre til
Vingården Lille Gadegård. Vinbonden viser
rundt i vineriet og vingården, mens han for-
tæller historier fra gården på et hurtigt klin-
gende bornholmsk. 38 minutter beregner han
rundvisningen til! Herefter vinsmagning og
frokost. 
Vi kører til øens hovedby Rønne, hvorfra vi sej-
ler retur til Ystad. Via Øresundsbroen til Sjæl-
land.
Hjemkomst først på aftenen.

Rejseplan:

1. dag: Kagebord hos Fru Petersen og Hotel
Abildgård
Rejsen går via Øresundsbroen til Ystad, hvor-
fra vi sejler til Rønne. Ved ankomst til solskin-
søen kører vi til Fru Petersens Café i
Østermarie, hvor det store kagebord venter.
Caféen har til huse i en gammel kirkeskole og
er indrettet i nostalgisk klunkehjems-stil. Lag-
kage, frugttærter og mange andre lækkerier
står klar, sammen med kaffe og varm choko-
lade. Et dejligt første møde med vores ferie-ø.
Herefter går rejsen nordpå, hvor vi indlogeres
på Hotel Abildgaard i Sandkås, få meter fra
hav, sand og de smukke nordbornholmske
klippepartier. Her er restaurant med fantastisk
udsigt over Østersøen, udendørs opvarmet
pool og hyggelig terrasse. Alle værelser har tv,
wifi og bad/toilet. Kaffe, te og juice ad libitum
hele dagen på hotellet. Hver aften serveres der
stor buffet med varierende tema, inklusive øl,
vand og husets vine. 

2. dag: Hammershus, rundkirke og Gudhjem
Vi tager hul på en dag med historisk tema. Vi
besøger Nordeuropas største borgruin, Ham-
mershus, som er et imponerende bygnings-
værk. Her kan man spadsere rundt mellem de
gamle mure og fornemme fortidens drabelige
kampe og føle med fæstningens fanger. Kong
Christian d.4.s datter, Leonora Christine, sad
fængslet her sammen med sin mand Corfitz
Ulfeldt efter en dom for landsforræderi. Deres
forsøg på at flygte ned ad de stejle klipper
mislykkedes. Herefter ser vi den smukke
Opalsø som er omgivet af klippeskrænter, og

Højby
Nykøbing Sj.
Vig st.
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Holbæk
Roskilde
København

AFGANG/PRIS:   

Torsdag d. 22. juni Pris  4.150,-
Tillæg eneværelse: 1.020,-. 

- 3 x overnatning i dobbeltværelse
- 3 x morgenmad
- 3 x aftenbuffet
- Husets vin, øl og vand til aftensmåltiderne 

mellem kl. 18-21
- Ø-rundture med lokalguide
- Stort kagebord
- Bornholms Tekniske Samling
- Besøg på vingård med frokost
- 4-stjernet turistbus

M E D  I  P R I S E N
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- 6 x overnatning i delt dobbeltværelse med 
morgenmad

- 6 x middag
- 4 x frokost (1., 2., 4. og 5. dag) 
- 1 x madpakke fra hotel (3. dag)
- Udflugter som beskrevet i program
- Entré og rundvisning i Besøgscenter Runde
- Rejseleder Jens Thuun 
- Kørsel i 4-stjernet turistbus

M E D  I  P R I S E N

OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Højby
Nykøbing
Vig 
Asnæs
Fårevejle 
Svinninge
Holbæk
Roskilde 
København

Lørdag d. 26. august Pris  8.850,-

En storslået rejse med dramatik, skønhed, eventyr og overraskelser, som både
byder på det klassiske fjord- og fjeldlandskab, men også på natur man ikke
umiddelbart vil forvente i Norge.

kl. 05:10
kl. 05:20
kl. 05:35
kl. 05:50 
kl. 06:00
kl. 06:10
kl. 06:30 
kl. 07:00
kl. 07:30

Husk pas!

VESTKAPP – SPEKTAKULÆRE VESTNORGE – 7 DAGE

kører vi direkte til vores hotel for de næste tre
nætter, Stryn Hotel, smukt beliggende ved
bredden af Stryneelva-floden. Middag på ho-
tellet.

4. dag: Norges vestligste punkt, med pano-
ramaudsigt over land og hav
Dagens udflugt går til Norges fastlands vestlig-
ste punkt, Vestkapp. Vi kører ud langs Nordfjor-
den til landtangen kaldet for Stadlandet, som
rager langt ud i Atlanterhavet. Området adskil-
ler sig lidt fra det klassiske Norge. Her er græs-
grønne fjeldsider, hvide sandstrande og
betagende udsigter over hav og land. Landska-
bet kan til tider føre tankerne hen mod det skot-
ske højland. Vi besøger selve Vestkapp
plateauet, 500 meter over havet. Vi spiser fro-
kost her i Vestkapp-huset, med en fantastisk
panorama udsigt i alle retninger. På vej retur til
Stryn, besøger vi det lille kapel i Ervika, med en
idyllisk lille kirkegård, ved en sandstrand blandt
grønne fjeldsider. Kapellet er rejst til minde om
Hurtigrutens skib ”Sanct Svithun” som blev
skudt ned af briterne under 2. verdenskrig. 

5. dag: Endestationen i Atlanterhavet, via
højbroer, lavbroer og dæmninger
Turen i dag går, ligesom i går, også til Atlan-
terhavet, men nu skal vi krydse hen over en
serie af skærgårdsøer. Vi starter ud gennem
Norangsdalen, hvor de mange snedækkede
bjergtinder tiltrækker mange bjergbestigere,
og derfor kaldes ”Sunnmøre-alperne. Vi ender
ude ved den 35 km lange Hjørundfjord, og
efter en kort sejltur, går turen videre mod
Ørsta og de første øer. Der er ikke mange ste-
der, hvor man kan ”hoppe fra ø til ø” som man
kan her, og via broer og dæmninger ender vi
ude på øen Runde. Øen er Norges absolutte
endestation i Atlanterhavet, og er internatio-
nalt kendt for fuglefjeldet. Også en del skat-
tejægere finder hertil, i håbet om at finde
guld- og sølvmønter efter ”Akerendam-forli-
set” i 1700-tallet. Vi får en rundvisning og
frokost i øens besøgscenter, inden vi atter
sætter kurs mod Stryn. 

6. dag: Retur til Gudbrandsdalen
Efter morgenmaden pakker vi bussen og for-
lader Stryns Hotel. Turen går mod øst, op over
Strynefjellet, hvor sneen ofte ligger til langt ud
på sommeren. Måske er vi heldige at se nogle
af de mange elge som lever i området, når vi
kører igennem Ottadalen. Vi holder formid-
dagspause i byen Lom, med en af Norges stør-
ste stavkirker. Vi er nu tilbage i Gudbrands-
dalen, og med stop undervejs, går turen
sydpå, hvor vi tjekker ind for natten på Quality
Hotel, lidt nord for Oslo. 

7. dag: Hjemrejse
Vi påbegynder hjemturen med at køre forbi
Oslo, og med passende pauser undervejs,
kører vi ned igennem det vestlige Sverige til
Helsingborg. 
Hjemkomst først på aftenen.

Rejseplan:

1. dag: Langs Sveriges vestkyst til Norge
Via færgeoverfart Helsingør - Helsingborg, når
vi vores svenske naboland. Herfra går turen op
langs den svenske vestkyst, med passende
pauser undervejs. På vores videre vej mod
Norge kører vi ud langs den svenske skærgård,
nord for Göteborg. Tusindevis af små øer og
skær ligger langs kysten, der er kendt for sine
glatte og vejrbidte granitklipper, charmerende
og farverige fiskerlejer og idylliske landsbyer.
Vi spiser frokost i dette skønne landskab,
inden vi krydser grænsen til Norge ved Svine-
sund. Sidst på eftermiddagen indlogeres vi på
Hotel Scandic Brennemoen, sydøst for Oslo.
Om aftenen spiser vi fælles middag på hotellet. 

2. dag: Gudbrandsdalens rolige skønhed
Vi fortsætter rejsen op forbi Hamar og Lille-
hammer, og befinder os nu i den dejlige Gud-
brandsdal, som med sine høje fjelde, brusende
elve, grønne skove og rige kulturhistorie, i
hundredvis af år har inspireret kokke, kunst-
nere og friluftsmennesker. Nær Hunderfossen
spiser vi frokost på den hyggelige ”Fossa-
kroa”, ved bredden af en af Norges bedste
lakseelve Lågen. Efter frokost kører vi øst om
Rondane Nationalpark, med fjeldsøer, høje
fjelde og Norges sidste vildren-flok. Smuk
natur langs en rute, som ikke mange giver sig
tid til. Ved foden af Douvrefjell overnatter vi
på Dombås Hotel. Middag på hotellet.

3. dag: Romsdalen, hvor troldvæggen og
troldetinderne knejser
I dag begiver vi os ud på en af de mest spekta-
kulære køreture man kan få i Norge. Kort efter
start fra hotellet overskrider vi grænsen mel-
lem Øst- og Vestnorge, og den berømte Roms-
dal ligger foran os. Dalen er kendt for sine
dramatiske og stejle fjeldsider, med Trollveg-
gen, Trolltinderne og Romsdalshornet som de
mest kendte. Disse fjeldlandskaber virker helt
uindtagelige, men ikke desto mindre, skal vi
bestige bjergene i vores bus. Via troldens egen
vej, Trollstigvegen, lader det sig gøre. I en serie
af hårnålesving, slynger vejen sig voldsomt op
ad fjeldsiden. På vejen op kører vi hen over det
182 meter høje vandfald Stigfossen. Når vi er
kommet helt op, forstår vi hvorfor vejanlægget
benævnes som ”Kongen over alle bjergveje”.
På toppen gør vi et ophold, med god tid til at
nyde udsigten, og besøge stedets cafeteria. Vi
har bevæget os ind på ”Den gyldne rute”, som
er et overflødighedshorn af flot fjeldnatur. Et
stop ved Gudbrandsjuvet, hvor elvens vand-
masser tordner sig igennem en trang slugt, er
altid en oplevelse. Med færge fra Linge til Eids-
dal krydser vi Storfjorden, og turen går nu over
mod Geiranger. For at komme dertil, skal vi ned
ad den berømte Ørneveien, der slynger sig ned
mod den smukke fjord. Herfra har man nogle
af Norges måske flotteste udsigter. Vi har et
lille ophold i Geiranger, inden vi sejler ud på den
verdensberømte Geirangerfjord, ”Dronningen
over alle fjorde”. En times sejltur gennem ver-
dens smukkeste fjordlandskab. Fra Hellesylt

Tillæg enevær.: 1.550,-
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- 1 x overnatning i delt dobbeltværelse
- 2 x overnatning i kahyt ”Promenade Class”
- 3 x morgenmad
- 1 x middag (1. dag)
- Byrundtur i Stockholm
- Byrundtur i Helsinki
- Kørsel i 4-stjernet turistbus
- Rejseleder

M E D  I  P R I S E N

OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Højby
Nyk. Sj.
Vig
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Holbæk
Roskilde
København
Nærum
Helsingør

Søndag d. 3. sept. Pris  3.075,-

Oplev ”Nordens Venedig” Stockholm, nyd den flotte sejltur i skærgården mellem
Sverige og Finland med Silja-line, og se den smukke finske hovedstad Helsinki.

kl. 05:40
kl. 05:50
kl. 06:05
kl. 06:20
kl. 06:30
kl. 06:40
kl. 07:00
kl. 07:30
kl. 08:15
kl. 08:40
kl. 09:00

Husk pas!

STORSLÅEDE STOCKHOLM OG SILJA-KRYDSTOGT – 4 DAGE

Tillæg halvpension på Silja Line: 695,-
(2 x aftenbuffet inkl. skibets drikkevarer)
Tillæg enevær./kahyt: 570,-. 
Tillæg udvendig kahyt: 120,-

Rejseplan:

1. dag: Stockholm
Sveriges hovedstad er svenskernes stolthed,
beliggende på 14 øer, og absolut en af Nord-
europas smukkeste byer. Vores rejse dertil går
via Helsingør-Helsingborg og op gennem det
smukke Sverige. Sidst på eftermiddagen an-
kommer vi til Stockholm, hvor vi skal bo den
første nat. Hotellet er beliggende ved bredden
af Sveriges tredjestørste sø, Mälaren, og tæt
på Stockholms centrum. Om aftenen spiser vi
fælles middag på hotellet. Tag evt. efterføl-
gende den korte tur med metro eller sporvogn
ind til centrum, og nyd aftenstemningen i
Gamla Stan. 

2. dag: Stockholm og sejlads
Morgenmad på hotellet. Derefter byrundtur i
Stockholm, hvor vi bl.a. passerer Sergels Torv
tegnet af Piet Hein, Stadshuset, Ridderholm-
skirken, Stockholms Slot, Rigsdagshuset, Ope-
raen og meget mere. Vi slutter af med en
gåtur i Gamla Stan, det spændende middelal-
derkvarter med hyggelige små gader, gyder
og porte. Vi ser Stortorvet som dannede ram-
men om det ”Stockholmske blodbad”. Tid på
egen hånd. Midt på eftermiddagen går vi om-
bord på en af Østersøens største færger, med
gågade, butikker, cafeer, restauranter, kasino
og badeland. Vi indlogeres i kahytter på
”Promenade Class” med bad og toilet, samt
vindue mod gågaden. Kahytterne ligger på en
af skibets øverste etager. Nu er det tid til at
nyde den fantastiske udsejling gennem den

stockholmske skærgård – en flot oplevelse.
Om aftenen er der musik og dans samt show i
”Atlantis Palace”. 

3. dag: Helsinki
Morgenmad i buffetrestauranten. Midt på for-
middagen lægger vi til i hjertet af Helsinki –
Finlands smukke hovedstad – og kører en by-
rundtur på ca. 2 timer, hvor vi passerer de
mange seværdigheder i byen. Vi passerer bl.a.:
Den berømte Tempelpladsens kirke, Domkir-
ken, Sibelius monumentet, markedshallerne,
Esplanaden, Finlandiahuset, Det Olympiske
stadion, Operahuset, Parlamentet og meget
mere. Derefter er der tid på egen hånd, til at
studere byen nærmere. Helsinki er kendt for
de mange design butikker og for Nordens stør-
ste varehus – Stockmann. Sidst på eftermid-
dagen går vi igen ombord, og sejler tilbage til
Stockholm. Nu færdes vi hjemmevant på det
store skib, og kan endnu engang nyde de
mange tilbud.

4. dag: Stockholms skærgård
Morgenmad i buffetrestauranten. Nu er det tid
til at nyde indsejlingen til Stockholm – gen-
nem den stockholmske skærgård, som består
af ca. 24.000 øer – og vi sejler ganske tæt
forbi mange af øerne. Efter ankomsten til
Stockholm sætter vi kursen mod Danmark. Vi
gør stop for pauser undervejs. 

Hjemkomst kl. 19:00-22:10.

Hafnia 2023_A4_NY_Layout 1  01/02/2023  13.05  Side 12



13Vil du vide mere? Ring til os på tlf. 59431141    | 

OPSAMLING:

Vi fejrer Mortens aften med dejlig andesteg på Agerskov Kro. Vi tager forskud på
julens glæder, med juleindkøb i grænsebutik. 

kl. 07:25
kl. 07:35
kl. 07:50
kl. 08:05
kl. 08:15
kl. 08:25
kl. 08:40
kl. 06:55
kl. 07:15
kl. 07:35
kl. 08:05
kl. 09:20

MORTENS AND PÅ AGERSKOV KRO I SØNDERJYLLAND – 2 DAGE

Højby
Nykøbing
Vig st.
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Jyderup
København 
Taastrup
Roskilde
Holbæk
Korsør st.

AFGANG/PRIS:   

Torsdag 9. november Pris  1.875,-
Tillæg eneværelse: 200,-

- 1 x overnatning i dobbeltværelse
- 1 x kaffe og kage
- 1 x andesteg
- 1 x morgenbuffet
- Udflugt til Ribe
- Indkøbstur til Tyskland
- Færgeoverfart Fynshav-Bøjden
- 4-stjernet turistbus
Vi anbefaler bestilling inden 2 mdr. før rejsen.

M E D  I  P R I S E N

Foto: Lasse Lagoni

Denne aften nyder vi en lækker andesteg, i
mindet om Morten Bisp, der gemte sig i en gå-
sesti, for at undgå at blive biskop. Gæssene
skræppede op, så han blev afsløret – heldigt
for os, da han derefter grundlagde traditionen
med gåse- eller andesteg i november. Hans
egen lille hævn over de forræderiske gæs. Mål-
tidet afsluttes med kaffe og sødt.

2. dag: Julehandel i Tyskland
Morgenmad på kroen. Mulighed for at smøre
madpakke fra morgenbordet. Derefter kører
vi sydpå til vore naboer i Tyskland, hvor vi for-
håbentlig kan gøre en god handel. Julen står
snart for døren og her er den oplagte mulig-
hed for, at få fyldt op i spisekammeret med
marcipan, nødder, julechokolade, snaps, jule-
aftens gode rødvin og hvad der ellers hører
julen til. Hjemturen går via Als og det smukke
Sydfyn, inden vi er retur på Sjælland.

Hjemkomst kl. 16:30-19:00.

Rejseplan:

1. dag: Ribe og Mortens And
Via Storebælt, Fyn og Lillebælt når vi frem til
Sønderjylland. Vi skal besøge Danmarks æld-
ste by, Ribe. Byen har, med sine hyggelige bro-
stensbelagte gader, bevaret sit gamle bymiljø,
med Ribe Domkirke som dens majestætiske
vartegn. Ribe er beliggende i det flade mars-
kområde, ikke langt fra Vesterhavet, og har
gennem historien været præget af oversvøm-
melser. Fra Ribe går rejsen sydpå, til den lille
landsby Agerskov. Agerskov Kro kom for alvor
på danmarkskortet, da værtsparret på den
røde kro, Bodil og Peter Otte Taulov, blev lot-
tomillionærer og i 2004 var med i TV-udsen-
delsen ”Hvor godt folk er” med Nis Bosdahl. I
dag er kroen kendt landet over for sine gode
kroaftener, og er i 2020, for 5. år i træk, kåret
som ”Årets Hotel”.  Stedet emmer af gammel-
dags krostemning, har en restaurant, hvor der
kæles for maden og alle værelser er udstyret
med bad/toilet og tv. Vi begynder besøget
med kaffe og kage. 

Husk pas!

Vi anbefaler
bestilling

inden 2 mdr.
før rejsen.

Jule- 
shopping i

grænsebutik.
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OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Højby
Nykøbing
Vig st.
Asnæs
Fårevejle
Svinninge 
Holbæk
Korsør

Onsdag d. 26. april Pris  865,-

Spændende indblik i TV-stationens arbejde og lækker frokost i Odense.

Efter frokost kører vi den lille tur til Kvægtor-
vet i Odense. Indtil 1987 var bygningerne
hjemsted for fynske landbokredses handel
med grise og kreaturer. I dag huser bygnin-
gerne Danmarks anden landsdækkende TV-
station, TV2. Vi får et spændende indblik i
husets historie, programplanlægning, seertal
mv. I løbet af rundturen kommer vi forbi det
store aktualitetsstudie hvor fra her, blandt
andet, sendes større sportsudsendelser. Vi ser
også det kendte nyhedsstudie udefra og får
et indblik i hvordan her, døgnet rundt, arbej-
des på nyhedsformidlingen.
Hjemkomst ca. kl. 19:00-21:00.

Turen:

Via Storebæltsbroerne kører vi til Odense og
Boulevardkroen, hvor man venter os med ste-
dets stolthed, æggekage med flæsk. Boule-
vardkroen har eksisteret i mere end 100 år.
Gamle historier fortæller, at de faste kunder
var udstyret med en nøgle til beværtningen,
og dermed forsynede sig selv med dram og
pils, når her var lukket om søndagen. Således
kom kromanden flere gange i bekneb, når kar-
bonaderne til næste dags planlagte arrange-
ment var fortæret midt i højtiden. Sorg blev
dog hurtigt vendt til glæde, når man kunne
konstatere, at penge for det svundne altid lå i
cigarkassen.

ENDAGSTURE
Vores hyggelige endagsture opleves som
små individuelle feriedage, hvor man 
kommer hjem til sin egen seng om aftenen.

kl. 10:10
kl. 10:20
kl. 10:35
kl. 10:50
kl. 11:00
kl. 11:10
kl. 11:30
kl. 12:25
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LØVSPRINGSTUR

OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Højby
Nykøbing
Vig st.
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Holbæk

Onsdag d. 3. maj Pris  625,-

Ud i det blå …

kl. 07:40  
kl. 07:50
kl. 08:05
kl. 08:20
kl. 08:30
kl. 08:40
kl. 09:00

15Vil du vide mere? Ring til os på tlf. 59431141    | 

Turen

Forår i Danmark er lig med erantis, påskeliljer
og nyudsprungne tulipaner i alverdens farver.
Når træerne springer ud i smukke lysegrønne
nuancer varsler de sommerens komme, og
vores humør får ofte en tak opad. Vi kører en
tur ”Ud i det blå” og byder forår og sommer
velkommen tilbage. Hvor turen går hen oply-
ses ikke på forhånd, men vi garanterer for en
hyggelig dag og frokost undervejs. 

Svenske naturoplevelser i særklasse.

gamle. Alle har deres helt egen forårs- og som-
merbeplantning og varierer i farve, form og
udtryk. Årets højdepunkt i haven er, når de
mere end 10.000 rododendron-buske blom-
strer og eksploderer i et væld af farver. Nyd
f.eks. udsigten over de mange rododendron-
buske fra Dronning Sofias bro, hængebroen
som bl.a. gør det muligt at skyde genvej fra
slottet til orangeriet.
Vi har også adgang til Sofiero Slot, som blev
opført i 1864-65, og ombygget til hollandsk
renæssancestil i 1874-76. I 1905 fik Dronning
Ingrids forældre slottet i bryllupsgave. 
Hjemkomst kl. 19:00-21:20.

Turen:

Via Helsingør-Helsingborg til Sverige. Turen
går til naturreservatet Kullaberg – et ægte
stykke skøn natur med grotter, klipper og fyr-
tårnet. Tid på egen hånd til at opleve Vestsve-
riges smukke natur. Herfra kører vi til Mölle –
byen, som har været et populært udflugtsmål
siden 1860’erne. Turister kom sejlende hertil
fra København, eller med tog fra Stockholm og
Berlin. Her finder vi den hyggelige havn og spi-
ser frokost på det kendte Hotel Kullaberg.
Efter frokost kører vi til Sofiero Slot og Slots-
park. Slottet ligger smukt med delvis udsigt
over Øresund. Parken består af flere ”rum”,
nogle er nye, og nogle er over hundrede år

KULLEN, MÖLLE & SOFIERO SLOT I SVERIGE

OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Højby
Nyk. Sj.
Vig St.
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Holbæk
Roskilde
Nærum
Helsingør

Torsdag d. 1. juni Pris  750,-

kl. 06:40
kl. 06:50
kl. 07:05
kl. 07:20
kl. 07:30
kl. 07:40
kl. 08:00 
kl. 08:30 
kl. 09:10 
kl. 09:30
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OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Højby
Nykøbing
Vig st.
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Holbæk
Roskilde

Torsdag d. 8. juni Pris  1.285,-

Spændende tur til Tycho Brahes Ø.

HVEN – ØRESUNDS PARADIS 

Tycho Brahe boede her på øen i slutningen af
1500-tallet og opførte slottet Uranienborg og
observatoriet Stjerneborg, hvor vi får en rund-
visning. I løbet af ø-turen kommer vi bl.a. til
den fine gamle Sankt Ibs kirke og hjemstavns-
museet – en smuk firelænget, fredet gård fra
slutningen af 1700-tallet. Frokost med en al-
koholfri måltidsdrik og kaffe er inkluderet.
Midt på eftermiddagen sejler vi fra Hven til
Helsingør.

Hjemkomst kl. 17:30-19:20

Turen:

Vi kører til København, og sejler til øen Hven,
som ligger midt i Øresund, mellem Danmark
og Sverige. Her er bedårende smuk natur, med
bølgende marker og stejle skrænter ned mod
havet. Hven var indtil Roskildefreden i 1658
på danske hænder, men blev herefter svensk,
da vi byttede Hven mod Bornholm. Ved an-
komsten til Hven, står der en lokal bus klar, til
at køre os rundt på øen. Den danske astronom

skab med et beskyttelsesrum fra 2. verdens-
krig, oplever Kabelhuset og får historien om
GN Store Nord, CF Tietgen og mange flere. Vi
får serveret det store kolde bord inden vi, først
på eftermiddagen med lokalguide ombord i
bussen, kører gennem Stege med kursen stik
øst, og får en fornemmelse af, hvor telegraf-
posten lå. Via Liselund og Møns Klint kører vi
til Klintholm Havn hvor man, i klart vejr, kan
se den tyske ø Rügen, og får på den måde ind-
tryk af Møns strategiske beliggenhed.

Hjemkomst kl. 17:30 – 19:15.

Turen:

Vi sætter kursen mod Møn, og ud på formid-
dagen passerer vi Dronning Alexandrines bro,
porten til Møn. Vi gør holdt i Stege, ved Sam-
lermuseet Thorsvang – et spændende mu-
seum, samlet og startet af én mand, og drevet
af frivillige ildsjæle. Museet er opbygget med
mange små butikker og værksteder, man kan
gå på opdagelse i. Du kan bl.a. opleve Diskon-
toBanken, en lingeriforretning, en gammel
iskiosk og købmandsbutikken. I foråret 2023
genopstår det transsibiriske telegrafnet, der
udsprang som søkabel fra Møn til Hong Kong,
når Kabelhuset fra 1869 genopføres her på
Samlermuseet. Med guide stifter vi bekendt-

Som grænse mod Warszawa-pagten, med Danmarks første kvindelige borgmester
og, ikke mindst, med GN Store Nords telegraflinje til Moskva, har Møn altid befun-
det sig der hvor tingene sker.

FRA MØN TIL MOSKVA 

AFGANG/PRIS:   

Onsdag d. 21. juni Pris  795,-

kl. 05:40
kl. 05:50
kl. 06:05
kl. 06:20
kl. 06:30
kl. 06:40
kl. 07:00
kl. 07:30

16 |     Se mere på www.hafnia-rejser.dk

OPSAMLING:

Højby
Nykøbing
Vig St.
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Holbæk
Roskilde

kl. 06:45
kl. 06:55
kl. 07:05
kl. 07:20
kl. 07:30
kl. 07:40
kl. 08:00
kl. 08:30
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FREDENSBORG SLOT 

OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Højby
Nykøbing
Vig St.
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Holbæk
Sorø
Korsør

Lørdag d. 5. august Pris  515,-

17Vil du vide mere? Ring til os på tlf. 59431141    | 

OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Højby
Nykøbing
Vig St.
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Holbæk

Onsdag d. 5. juli Pris  695,-

Fredensborg Slot og slotshave er et af Danmarks smukkeste slotte med tilhørende
barokhave. I 2013 indviede Dronning Margrethe det genskabte barokanlæg og
Brede Allé.

hjorte, til pragtanlæg med storslåede skulptu-
rer. Efter rundvisningen er der tid til en tur i
Den Reserverede Have, Urtehaven og Orange-
riet på egen hånd.  Urtehaven leverer friske
grøntsager og blomster til den kongelige hus-
holdning. Orangeriet er et herskabeligt et af
slagsen, med plantekasser fra Versailles med
citrus-, figen og laurbærtræer.
Inden hjemkørsel spiser vi frokost på den hyg-
gelige Rungsted Kro.

Hjemkomst kl. 16:15-17:30.

Turen:

Turen går via Hornsherred og Hillerød til Fre-
densborg. Fredensborg Slot er opført i barok
stil af Frederik 4. i 1720’erne og ligger ved
Esrum sø. Slottet danner i dag ofte rammen
om større officielle statsbesøg og familiebegi-
venheder i kongefamilien, og er H. M. Dron-
nings Margrethes og Kronprinsfamiliens
sommerresidens. Det er derfor kun muligt at
se slottet i juli måned, når de kongelige ophol-
der sig andre steder. På en rundvisning ser vi
slottet og haven, og får historier om alt fra ot-
tekantede lysthuse, ænder og springende

kl. 07:15
kl. 07:25
kl. 07:35
kl. 07:50
kl. 08:00
kl. 08:10
kl. 08:30

Festival med landets smukkeste roser, kunsthåndværk, marked og lokale lække-
rier. Besøg i rosenmarkerne hos Skandinaviens største producent af haveroser. 

ROSENFESTIVAL PÅ NORDFYN

flotte marina med masser af caféer. Her er
lækkerier for alle sanser; duftende roser, vel-
smagende lokale delikatesser, musik i gaden
– og alt sammen en fryd for øjet. 
Inden vi kører hjem, tager vi på guidet rundtur
i rosenmarkerne, hos Skandinaviens største
producent af haveroser. Her får vi spændende
historier om roser og gode tips til, hvordan du
selv får dem til at trives.

Hjemkomst: 18:15 – 20:30

Turen:

På de nordfynske marker produceres hvert år
over 2 mio. haveroser, fordelt på mere end
800 rosensorter, med de skønneste farver og
dufte. I Bogense er man hvert år vært for Ro-
senfestivalen, hvor den gamle købstad er
smukt udsmykket med roser i alle afskygnin-
ger, ofte som fantasifulde skulpturer. 
Torvet er fyldt med boder, hvor mange lækre
lokale produkter præsenteres, og diverse
kunsthåndværk sælges. Nyd den hyggelige
atmosfære i byens smalle gader og på den

kl. 06:50
kl. 07:00
kl. 07:15
kl. 07:30
kl. 07:40
kl. 07:50
kl. 08:10
kl. 08:40
kl. 09:05
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OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Holbæk
Vig
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Jyderup
Kalundborg

Torsdag d. 24. August Pris  925,-

Øen, der lyser op ude i Kattegat. Varieret natur og små idylliske landsbyer, med
hver deres unikke historie.

SAMSØ RUNDT 

og samtidig en nutidig fortælling om, hvordan
små lokale virksomheder efterhånden skyder
op i de gamle bygninger. Efter frokost venter
der os en helt usædvanlig naturoplevelse på
nordøen. Både i området omkring Stavns
Fjord, med den hyggelige havneby Langøre og
senere i det bakkede morænelandskab på
Samsøs nordspids. Der bliver tid til et besøg i
den idylliske by Nordby, med gadekær, klok-
ketårn og bindingsværkshuse. Sidst på efter-
middagen sejler vi retur til Kalundborg. Under
overfarten får vi en let aftenanretning.

Hjemkomst kl. 19:10-20:50

Turen:

Samsø ligger og lyser op ude i Kattegat, og
hele Danmarks natur er samlet her. Bøge-
skove, fede asparges- og kartoffelmarker,
hvide badestrande, gravhøje og stendysser. Vi
sejler fra Kalundborg til Ballen på Samsø,
imens vi drikker morgenkaffe. Ved ankomsten
til Samsø møder vi vores lokalguide, og kører
en ø-rundtur. 
Vi starter på sydøen, den største del af Samsøs
areal, hvor der venter os en spændende for-
tælling om mange af øens 22 små byer. Vi
passerer de gamle middelalderkirker, øens
eneste fyrtårn Vesborg og godset Brattings-
borg. De små gamle husmandssteder kan for-
tælle om tidligere tiders landbrug på Samsø,

kl. 06:45
kl. 07:10
kl. 07:25
kl. 07:35
kl. 07:45
kl. 08:00 
kl. 08:25
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LØVFALDSTUR

OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Højby
Nykøbing
Vig st.
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Holbæk

Onsdag d. 4. oktober Pris  625,-

Ud i det blå …

kl. 09:10
kl. 09:20
kl. 09:35
kl. 09:50
kl. 10:00
kl. 10:10
kl. 10:30

Turen

Danmark er så smuk når løvet falder og na-
turen brillerer med et farvespil uden lige, i
alle tænkelige nuancer af grøn, brun, gul og
orange. Vi kører en tur ”Ud i det blå” på op-
dagelse efter efterårets små undere. Hvor
turen går hen oplyses ikke på forhånd, men
vi garanterer for en hyggelig dag og dejlig
frokost undervejs.

Hjemkomst: ?

Spændende fortællinger fra lokalguide på Sprogø om den fredede ø, Valdemar
den Stores middelalderborg og den forfærdende periode med pigehjemmet for
’løsagtige og moralsk defekte kvinder’. Derefter kysttur med frokost.

kører vi til Ny Sprogø med et par stop. Under-
vejs fortæller guiden Sprogøs historie frem til
opførslen af Bæltets enorme bygningsværk –
Storebæltsbroen. Tilbage på Sjælland følger vi
kysten nordpå, med de smukke småbyer,
langs Storebælt. Sen frokost på Skipperkroen,
ved den idylliske Mullerup Havn, og derefter
hjemtur.

Hjemkomst ca. kl. 16:30-18:20.

Vi anbefaler tilmelding inden 2 måneder før
turen.

Turen:

Midt i Storebælt ligger Sprogø og fungerer i
dag som bindeled mellem højbroen og lav-
broen. Vi møder vores lokalguide, som vil vise
os både den gamle og nye del af Sprogø. Først
ser vi, til fods, (dog på lidt afstand) det
smukke gamle fyrtårn og pigehjemmet – op-
dragelsesanstalten fra 1923, som fungerede
helt frem til 1961.  Det rødbrune fyrtårn er
bygget på resterne af Valdemar den Stores
borg fra 1167. Tidligere var øen en meget iso-
leret plet på landkortet, der egnede sig fint til
opbevaring af skatter, et flugtsikkert fængsel
eller isolering af de uønskede piger. Derefter

SPROGØ

OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Højby
Nykøbing
Vig st.
Asnæs
Fårevejle
Svinninge 
Holbæk
Jyderup

Lørdag d. 9. september Pris  875,-

kl. 07:20
kl. 07:30
kl. 07:40
kl. 08:00
kl. 08:10
Kl.08:20
kl. 08:40
kl. 09:05
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OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Højby
Nykøbing
Vig
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Holbæk
Roskilde

Søndag d. 23. april Pris  915,-

Et af musicalhistoriens hovedværker, af ophavsmændene til
Les Misérables.

kl. 11:40
kl. 11:50
kl. 12:05
kl. 12:20
kl. 12:30
kl. 12:40
kl. 13:00
kl. 13:30

REVY, KONCERT, SKUESPIL OG MUSICAL
Tag med til festlige musik- og teateroplevelser. Lad bilen stå, slip for besværet med at
finde en p-plads, og lad os køre jer til døren ved teatret, operaen eller koncerthuset.

MISS SAIGON – DET NY TEATER 
MUSICAL

Foruden en række af Danmarks bedste musi-
calperformere, medvirker et stort internatio-
nalt cast af sangere og dansere.
Forestillingen opføres på dansk.
På hjemturen serveres en sandwich og en
øl/vand i bussen.

Prisgruppe A-billetter.

Hjemkomst kl. 18:45 – 20:30

Turen:

Hjertegribende og dramatisk handling, tilsat
bevægende og storslået musik, i Det Ny Tea-
ters flotte sal.
Året er 1975 i Saigon, få dage før Vietnamkri-
gens afslutning.
En amerikansk soldat og en vietnamesisk bar-
pige bliver stormende forelskede.
Forholdet bliver skæbnesvangert. 
I krigens kaos bliver de skilt fra hinanden, men
skæbnen synes at have bundet dem sam-
men…

OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Højby
Nykøbing
Vig
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Holbæk
Roskilde

Fredag d. 16. juni Pris  1.250,-

Efter den store succes med verdensturnéen i 2022 og en helt udsolgt koncert i
Royal Arena, vender André Rieu nu tilbage til København, med sit 60 mand store
Johann Strauss Orkester og mange internationale solister.

kl. 15:55
kl. 16:05
kl. 16:20
kl. 16:35
kl. 16:45
kl. 16:55
kl. 17:15
kl. 17:45

ANDRÉ RIEU I ROYAL ARENA 

klasse, gør denne koncert til en uforglemmelig
oplevelse.
André Rieu er ikke bare for en aften – han er
for livet!

Buskørsel til og fra Royal Arena og gode plad-
ser i kategori PL2.

Hjemkomst ca. kl. 23:00 – 01:00

Turen:

André Rieus storslåede og glade koncerter, er
et festfyrværkeri af verdensberømte og sjæl-
fulde valse, musik fra film, opera og popsange,
fremført sammen med hans store Johann
Strauss Orchestra, verdens største private or-
kester. Rieus turnéer udkonkurrerer jævnligt
verdens største pop- og rockstjerner. De flotte
koncerter garanterer en magisk og festlig op-
levelse helt fra start, når han og hans musi-
kere går på scenen med overdådige kostumer,
og den store skærm bag orkestret, der viser
smukke billeder skræddersyet til hver sang.
André Rieus store passion for musikken, hans
finurlige humor samt solisterne i verdens-
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CIRKUSREVYEN 2023 

OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Lørdag 1. juli 
Lørdag 19. august
Lørdag 15. juli Pris  1.195,-

Turen:

Vi kører direkte til Dyrehavsbakken, og an-
kommer sidst på eftermiddagen. Derefter
spisning på ”Bakkens Perle”, hvor vi får aften-
buffet med mange lækkerier. Der er efterføl-
gende lidt tid til at gå en runde på Bakken og
mærke stemningen, inden vi, på gode pladser
i teltet, skal opleve Cirkusrevyen 2023. Årets
revy byder på et hold med både erfaring fra
det historiske, grønne telt, samt to nye ansig-
ter. Bodil Jørgensen og Mads Knarreborg får
debut i Cirkusrevyen, når de sammen med
Niels Olsen, Niels Ellegaard og Merete Mærke-
dahl går på scenen. Bodil Jørgensen er en af
Danmarks største skuespillere. Siden 2013 har
vi elsket hende i rollen som Molly Andersen i
TV2s ”Badehotellet”. Mads Knarreborg har
medvirket i en lang række teaterproduktioner,

bl.a. i Det Ny Teater og Det Kongelige Teater.
Joy-Maria Frederiksen er ny instruktør for re-
vyen i 2023. Joy-Maria har allerede fået en
prøve på instruktørrollen da hun, i 2022, hjalp
til efter Lisbet Dahls sygemelding kort før pre-
mieren. Tidligere har hun blandt andet in-
strueret revyerne i Tivoli og Odense, og i
1980’erne stod Joy-Maria selv på scenen som
danser i Cirkusrevyen. Den nye person i spid-
sen for Cirkusrevyens orkester, er den erfarne
pianist Joakim Pedersen. Joakim har været ka-
pelmester i et hav af musicals og shows, på
både teatre og tv.
Glæd jer til en festlig aften på Bakken.

Hjemkørsel efter forestillingen.

Prisgruppe A billetter.
Hjemkomst kl. 01:00-02:20.

Højby
Nykøbing
Vig st.
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Holbæk
Roskilde

kl. 14:10
kl. 14:20
kl. 14:35
kl. 14:50
kl. 15:00
kl. 15:10
kl. 15:30
kl. 16:00

Kalundborg 
Jyderup
Mørkøv 
Svinninge
Holbæk
Roskilde

kl. 14:15
kl. 14:35
kl. 14:50
kl. 15:05
kl. 15:30
kl. 16:00

Tradition og fornyelse i det grønne telt på Bakken.

MADS KNARREBORG
NIELS ELLEGAARD

MERETE MÆRKEDAHL
BODIL JØRGENSEN

NIELS OLSEN
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TIVOLIREVYEN 2023 

OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Lørdag d. 8. juli Pris  875,-

Turen:

Der pustes ny energi i en knapt 140-årig revy-
tradition, når Lisbet Dahl, der er en af Dan-
marks mest succesfulde og erfarne
revyinstruktører, står i spidsen for sommerens
revy i Tivoli. Vi kan se frem til en klassisk som-
merrevy med kant, hvor sange og satire bin-
der forestillingen sammen til tonerne af den
prisbelønnede kapelmester James Prices
musik. Årets revyhold kommer til at bestå af
næste generation af store personligheder,
som omfavner satire, parodier, og gode sange.
Stand-up komiker Linda P og den unge talent-
fulde Nicolai Jørgensen, kendt fra bl.a. Carmen

Curlers, får begge sin debut på revyscenen.
Sanger og satiriker Andreas Bo, og skuespiller
og sanger Carsten Svendsen, har begge tidli-
gere høstet stor succes, bl.a. i Cirkusrevyen.
Inden forestillingen er der god tid til at man,
på egen hånd, går en tur i Tivolis smukke
gamle have, og evt. spiser en god frokost i en
af havens mange restauranter.

Hjemkørsel efter forestillingen.

Prisgruppe A billetter.

Hjemkomst kl. 19:00-21:00.

Højby
Nykøbing
Vig st.
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Holbæk
Roskilde

kl. 10:40
kl. 10:50
kl. 11:05
kl. 11:20
kl. 11:30
kl. 11:40
kl. 12:00
kl. 12:30

Tivolirevyen er tilbage.

LISBET 
DAHL

JAMES 
PRICE

LINDA
P.

ANDREAS 
BO

NICOLAI 
JØRGENSEN

CARSTEN
SVENDSEN

TIVOLI-
REVYEN ER 
TILBAGE I

GLASSALEN

Foto: Camilla Winther
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OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Lørdag d. 12. august Pris  1.250,-

Højby
Nykøbing
Vig st.
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Holbæk
Ringsted

kl. 08:55
kl. 09:05
kl. 09:20
kl. 09:35
kl. 09:45
kl. 09:55
kl. 10:15
kl. 11:00

NYKØBING F. REVYEN 2023 

Turen:

Nykøbing F. Revyens 110 års jubilæumsfore-
stilling blev kåret til Årets Revy 2022, ved Re-
vyernes Revy på Bakken. Startskuddet er gået
til de næste 110 år, og der bydes velkommen
til Danmarks 2. største revy i Revykøbing, med
underholdning fra øverste hylde.
Sommerrevyen 2023 byder på et herligt gen-
syn med fire skuespillere, som før har lavet
revy i Nykøbing, og et varmt velkommen til et
nyt ansigt på revyens scene.

Årets revyhold består af Rasmus Krogsgaard,
Bente Eskesen, Troels Malling, Lisbeth Kjærulff
og, det nye ansigt på scenen, Karen-Marie Lil-
lelund. Karen-Marie er Danmarks sjoveste pige
– altid ét stort smil, og med en latter der ikke
er til at tage fejl af. Kapelmester og revydirek-
tør Mickey Pless er naturligvis også at finde på
og bag scenen.
Vi begynder eftermiddagen med revyens
lækre kolde bord, der afsluttes med kaffe og
kage. 

Hjemkomst kl. 19:00-21:00.

Revykøbing er tilbage for fuld kraft – med underholdning i topklasse og et stjerne-
godt revyhold.

BENTE ESKESEN
TROELS MALLING

RASMUS KROGSGAARD
KAREN-MARIE LILLELUND

LISBETH KJÆRULFF
MICKEY PLESS
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Følg os på Facebook

HAFNIA REJSER
K.P. DANØSVEJ 2

4300 HOLBÆK
TLF. 59 43 11 41

hafnia-rejser@hafnia-rejser.dk

Åbningstider: 
Mandag-fredag 9.00-15.00 

Lørdag og søndag 
lukket

Modtag vores nyhedsbrev på mail. 
Tilmelding på www.hafnia-rejser.dk
Vi arrangerer også rejser og dagsture for grupper og foreninger. 
Kontakt os for et tilbud.
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