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At rejse er at leve – og nu trænger vi vist alle til at leve fuldt ud, uden en masse restriktioner, og at komme
ud at rejse og opleve noget sammen med andre.

Dette inspirationskatalog er en oversigt over de rejser og endagsture vi tilbyder hen over forår og sommer
2022.

På vores hjemmeside www.hafnia-rejser.dk kan du se den fulde beskrivelse af rejserne og mange flere
flotte billeder fra de forskellige destinationer.

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.

Som altid, kører vi til de kendte og populære revyer i Nykøbing Falster og på Bakken. I år er det sidste chance
for at opleve Lisbet Dahl på scenen i teltet på Bakken, i årets udgave af ”Cirkusrevyen”.

Vores dygtige rejseleder Jens Thuun har sammensat en ny spændende rejse til ”Det andet Østrig”. 
På denne rejse udforsker vi den mindre kendte, østlige del, af Østrig. Her snor Donau sig mellem vinbjerge og
gamle borgruiner, den unikke by Graz har Europas største Altstadt, og vi får de smukkeste udsigter over
flodsammenløb og vinmarker.  

På den nye rejse ”Sønderjyske Sommeroplevelser” bor vi på den kendte Agerskov Kro, og nyder godt af 
den sønderjyske hygge og gode mad. Vi oplever den lille ø Aarø i Lillebælt, Frøslevlejren, spiser sønderjysk
rugbrødslagkage og meget andet. 

Endagsturene spænder vidt, fra et interessant besøg i ”Den jødiske synagoge i Krystalgade”, over 
udstillingen ”Mary og Kronprinsesserne” på Koldinghus i anledning af Kronprinsessens 50-års fødselsdag,
til verdenspremieren på musicalen ”She Loves You” med musik af Lennon og McCartney. 

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 velkommen til en ny rejsesæson, med gode oplevelser i 
godt selskab.

Med venlig hilsen 

VELKOMMEN TIL HAFNIA REJSER

DATO TUR DATO TUR DATO TUR

REJSEKALENDER

01.04
06.04
24.04
26.04
28.04
04.05
10.05
18.05
21.05
27.05

02.06
09.06
13.06
23.06
02.07
16.07
30.07
30.07
06.08
06.08

13.08
23.08
29.08
04.09
11.09
14.09
25.09
10.11
20.11

TRANEDANS, SLUSER OG ELGSAFARI
MARY OG KRONPRINSESSERNE
SHE LOVES YOU
LØVSPRINGSTUR
AGERSKOV KRO FORÅR
SPREEWALD
FN-BYEN OG DET NYE NORDHAVN
SYNAGOGEN I KRYSTALGADE
KULLEN, MÖLLE OG SOFIERO
PIGEKORETS SOMMERAFTEN

HVEN
KAI NORMANN OG KRIGEN
SØNDERJYSKE SOMMEROPLEVELSER
BORNHOLM
CHARMERENDE MAYRHOFEN
CIRKUSREVYEN
CIRKUSREVYEN
NORGE I EN NØDDESKAL
CIRKUSREVYEN
ROSENFESTIVAL I BOGENSE

NYKØBING F. REVYEN
LOLLANDSKE GODSER & PORTEN TIL EUROPA
THY OG HANSTHOLM
DET ANDET ØSTRIG
STOCKHOLM OG SILJA-KRYDSTOGT
KNUTHENBORG
HØSTFESTEN PÅ BORREBY
MORTENS AND PÅ AGERSKOV KRO 
WEST SIDE STORY
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TRANEDANS I SVERIGE – 3 DAGE
Naturoplevelser i Sverige med sluser, Tranedans og Elgsafari. 

gamle bydel, med sine elegante røde træhuse,
vidner om områdets rige historie. Langs søen
kan trævillaerne med de detaljerige facader og
verandaer, der ligger med udsigt over vandet,
beundres. Hen mod aften besøger vi ”Falbyg-
dens Osteria”. Stedets historie kan dateres til-
bage til 1878, og drives i dag af 5. generation.
Det lille ostemejeri har gennem årene udviklet
sig til i dag at være et oste- og delikatesse-
mekka. Ostedisken strækker sig over 25 meter
og indeholder over 150 variationer af lækre
oste. Det store udvalg i butikken omfatter li-
geledes diverse delikatesser som olier, småka-
ger, marmelade og kaffe. I den store gavebutik
er her i denne tid påskemarked. I den hygge-
lige restaurant indtager vi vores aftenmåltid –
en skøn oste- og delikatesseanretning.

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: Trollhättan sluser
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 Trollhättan sluserne – et
enormt bygningsværk som hjælper skibe til at
forcere og udligne højdeforskellen fra Katte-
gat til Vänern, på knapt 44 meter. 
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.

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 går turen
videre til den hyggelige by af træ, Hjo. Hjo er
en perle ved bredden af Vättern søen, hvor den

OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Kalundborg
Jyderup
Mørkøv
Svinninge
Holbæk
Roskilde
København

Fredag 1. April Pris  3.145,-

kl. 05:50
kl. 06:10
kl. 06:25
kl. 06:40
kl. 07:00
kl. 07:30
kl. 08:15

Tillæg eneværelse: 765,-
Afbestillingsforsikring: 195,-

Valuta: SEK 
Husk pas!

- 2 x overnatning i delt dobbeltværelse
- 2 x morgenmad
- 1 x frokost (3. dag)
- 1 x middag på hotellet
- 1 x oste- og delikatessemiddag
- Besøg v. Trollhättan sluserne
- Udflugt til Hornborgasøen med lokalguide
- Besøg i Hjo
- Besøg i Falbygdens Osteria
- Elgsafari i Markaryd
- 4-stjernet turistbus
- Rejseleder

M E D  I  P R I S E N

Højby

Nykøbing Sj. 

Vig st.

Asnæs

Fårevejle

Taastrup

kl. 05:50

kl. 06:00

kl. 06:15

kl. 06:25

kl. 06:35

kl. 07:45

NYHED!
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Forårsoplevelser på det smukke Sydfyn, Als og i Sønderjylland. 

gerne i rødt bindingsværk. Hvidkilde sø, smukt
indføjet i det omgivende landskab, bidrager til
godsets bemærkelsesværdige kulisse. 

Med færgeoverfarten Bøjden-Fynshav krydser
vi det Sydfynske ø-hav, med kig til Lyø og Ærø.
Helt omgivet af vand finder vi Als med fyr-
tårne, møller, stråtækte huse, Augustenborg
og historiske Sønderborg. Efter en køretur
rundt på øen, bevæger vi os videre vestpå, til
den lille landsby Agerskov, hvor vi skal over-
natte på den kendte Agerskov Kro. Stedet
emmer af gammeldags krostemning med en
restaurant, hvor der kæles for maden, og alle
værelser er udstyret med bad/toilet og tv. Vi
nyder en to-retters menu på kroen, efterfulgt
af kaffe.

2. dag: Syd for grænsen
Morgenmad på kroen. Derefter kører vi sydpå
til vore naboer i Tyskland og Flensborg, som
ligger smukt lige ud til Flensborg Fjord. Byen
var dansk indtil 1864, og der kan stadig høres
dansk på gågaden og i butikkerne. Tid på egen
hånd til at gå på opdagelse i det charmerende
gågadeareal, med flotte husfacader og bag-
gårde. På hjemturen gør vi holdt i Fruens Bøge
skov ved Odense. Her ude i skoven ligger den
hyggelige Restaurant Carlslund, hvor vi nyder
stedets specialitet – æggekage med flæsk og
bacon, inden vi returnerer til Sjælland. 

Hjemkomst midt på aftenen. 

Rejseplan:

1. dag: Svendborg og Agerskov
Det første stykke vand vi skal passere på
denne rejse, er Storebælt med den impone-
rende bro. På en klar dag byder broen på en
fantastisk udsigt til kysterne og de dekorative
sejlbåde. Snart når vi Fyn, hvor vi vil følge øst-
kysten sydpå. Det idylliske fynske landskab
må bestemt have været med til at inspirere
den fynske komponist, Carl Nielsen, til hans
smukke værker. En natur, som han selv i ’Min
Fynske Barndom’ mener, har formet ham som
menneske og komponist.
Midt på formiddagen ankommer vi til Svend-
borg, øhavets hovedstad med en af Danmarks
smukkeste beliggenheder, lige ud til det idyl-
liske Svendborgsund. Her bliver der tid til, på
egen hånd, at udforske den kønne gamle køb-
stad, med bindingsværkshuse i byens smalle,
hyggelige stræder og en afslappet atmosfære.
Nyd det historiske købstadsmiljø i gågaderne,
og find evt. lidt frokost i en af byens caféer.

På vores tur videre får vi et kig ud over Svend-
borgsund, med sejlbåde der dovent glider
forbi og Ærøfærgen i sin faste rutefart. Særligt
på turen mellem Svendborg og Faaborg, viser
Fyn sig fra sin smukkeste side, med et land-
skab præget af bløde bakker, snoede veje, le-
vende hegn, bindingsværkshuse og gamle
møller. Mange herregårde og slotte pryder
også landskabet. Et pittoresk sving på vejen,
åbenbarer grevens Hvidkilde Gods, med den
maleriske hvide hovedbygning og avlsbygnin-

OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Holbæk
Svinninge
Jyderup
Korsør st.
Roskilde
København

Torsdag 28. april Pris  1.745,-

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

Tillæg eneværelse: 200,-
Afbestillingsforsikring: 109,-

- 1 x overnatning i dobbeltværelse
- 1 x kromiddag
- 1 x morgenbuffet
- Udflugt til Sydfyn
- Udflugt til Flensborg
- Færgeoverfart Bøjden-Fynshav
- 4-stjernet turistbus

M E D  I  P R I S E N

SYDFYNSK FORÅR OG AGERSKOV KRO I JYLLAND – 2 DAGE
VI 

ANBEFALER 
BESTILLING 

INDEN 2 MDR. 
FØR REJSEN.

Foto: ©Daniel Villadsen
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OPSAMLING:

Spreewald er et unikt landskab af skove og småøer, som gennemskæres af 1500
km. vandveje. Livet og byerne er indrettet efter de betingelser, som vandvejene
giver, og selv postbudene anvender fladbundede pramme som transportmiddel.
Lad de grønne enge, tætte skove og smukke vandløb i naturparadiset Spreewald
syd for Berlin, finde din indre ro og oplade dine batterier.

kl. 04:55
kl. 05:05
kl. 05:20
kl. 05:35
kl. 05:45
kl. 05:55
kl. 06:15
kl. 06:45
kl. 05:30
kl. 06:15
kl. 06:45
kl. 07:15
kl. 08:00

SPREEWALD – VENDERNES GRØNNE VENEDIG – 4 DAGE

Spreewald er også lig med agurker, da områ-
det kulinarisk især er kendt for syltede agur-
ker. Dette får vi en smagsprøve på, i form af
en ”Spreewald sandwich” med agurk.
Efter sejlturen tid til, på egen hånd, at udfor-
ske Lübbenau. Oplev bl.a. den historiske by-
kerne med små hyggelige gyder, charmerende
forretninger, museum og informationscenter
for biosfærereservatet, eller hvad med at be-
søge agurkemuseet?
Sidst på eftermiddagen returnerer vi til
Cottbus. Middag på hotellet.

3. dag: Cottbus og sorberne
I Spreewald bor et lille slavisk folk – Sorberne.
Sorberne er et af de vendiske folkeslag, som
har optrådt i Danmarks historien. Omtrent
40.000 mennesker taler stadig sorbisk, og i
området er sted- og bynavne tosprogede. Vi
starter dagen med at besøge hjemstavnsmu-
seet i Dissen, som bl.a. indeholder en boplads
med hytter fra 700-1100 tallet, kirke og for-
tællinger om sorbernes levevis.
Om eftermiddagen oplever vi ”vores egen by”
Cottbus. Byen er en mangfoldighed af oplevel-
ser, fra den gamle historiske markedsplads
med huse fra barokken, til et kunstmuseum i
det tidligere diesel kraftværk. Vi går en by-
rundtur i den gamle bydel, hvorefter der er
god tid til egne oplevelser. Her er et væld af
shopping muligheder, og mange gode caféer
og restauranter. 
Om aftenen middag på hotellet.

4. dag: Hjemrejse
Efter morgenmaden på hotellet, påbegynder
vi vores hjemrejse. Turen går nordpå, forbi
Berlin og gennem det Mecklenburgske om-
råde. Med pause undervejs, ankommer vi midt
på eftermiddagen til Rostock, hvorfra vi sejler
med Scandlines tilbage til Danmark.

Hjemkomst kl. 18:00-20:30.

Rejseplan:

1. dag: Mod Spreewald via Østersøen og 
Berlin
Vi hygger os med Scandlines’ store brunchbuf-
fet på færgen over Østersøen. Fra Rostock
kører vi gennem Nordtyskland, og på vejen til
Spreewald kører vi en panoramatur igennem
Tysklands hovedstad, Berlin. I den pulserende
metropol mødes man af spektakulære byg-
ningsværker, mondæne boulevarder og pom-
pøse monumenter. Man indfanges både af
fortidens storhed og af byens skyggesider,
samtidig med, at de nye moderne pladser teg-
ner et billede af en fashionabel hovedstad. Vi
krydser byen og passerer bl.a. Kurfürsten-
damm, Rigsdagen, Unter den Linden, Alexan-
derplatz mv. Den travle storby står i skarp
kontrast til det stille liv i Spreewald, vi er på
vej til. Sidst på eftermiddagen ankommer vi til
Cottbus, i den sydlige del af Spreewald områ-
det. Cottbus er ”den sorbiske hovedstad” i
Spreewald, en pulserende universitetsby og i
de gamle stræder inden for bymuren, summer
det af historie og tysk charme. 
Vi indlogeres på det 4-stjernede Lindner Con-
gress Hotel, beliggende i centrum af byen, få
minutters gang fra den gamle bydel. Alle væ-
relser har bad og toilet, tv, wifi, minibar og te-
lefon. Dagens middag serveres på lokal
restaurant i den gamle bydel. 

2. dag: Sejltur, frilandsmuseum og agurker
Alt i Spreewald er indrettet på naturens betin-
gelser, og UNESCO har udpeget stedet som
biosfærereservat. Vi udforsker området, og
starter dagen med at køre til Lübbenau, hvor
vi skifter transportmiddel til en typisk ”Spree-
wald pram” – en fladbundet båd – som fører
os ud igennem nogle af Spreewalds mange
vandveje. Undervejs på turen, gør vi holdt i fri-
landsmuseet i Lehde, hvor vi får en guidet
rundvisning. Museet indeholder bl.a. fire tra-
ditionelle ”gårdmiljøer”, hvor livet omkring år
1900, og tidligere generationers levevilkår, er
portrætteret. 

Højby
Nykøbing Sj.
Vig
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Holbæk
Ringsted
Roskilde
København
Ølby
Rønnede
Nykøbing F

AFGANG/PRIS:   

Onsdag 4. maj Pris  4.295,-
Tillæg eneværelse: 450,-. Afbestillingsforsikring: 267,-
Buffet på hjemrejsen Rostock-Gedser: kr. 165,-

- 3 nætter på Hotel Radisson Blu
- 4 x morgenbuffet
- 2 x middage på hotellet
- 1 x middag på lokal restaurant i den gamle  

bydel i Cottbus
- Guidet panoramatur i Berlin
- Bådtur i Spreewald, inkl. traditionel 
”Spreewald snack”

- Entré og guidet tur i Frilandsmuseet i Lehde
- Entré og rundvisning i museum i Dissen
- Kørsel i 4-stjernet turistbus
- Dansktalende rejseleder

M E D  I  P R I S E N

Valuta: EURO 

Husk pas!
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Ægte sønderjysk hygge på Agerskov Kro, naturskønne Aarø, den kongelige køk-
kenhave og mange andre sønderjyske oplevelser.

Herefter tager guiderne os med gennem vikin-
gernes Ripa, hvor håndværkere og handlende,
bønder og byboere arbejder. Mød bl.a. sort-
smeden, kongens møntslager, husfruen, træl-
len, krigeren, storbonden og alle gårdens dyr.
På vejen retur til Agerskov kører vi en tur igen-
nem nutidens Ribe, som også er Danmarks
ældste by. Byen har, med sine hyggelige bro-
stensbelagte gader, bevaret sit gamle bymiljø,
med Ribe Domkirke som dens majestætiske
vartegn. 

4. dag: Den kongelige køkkenhave, Dybbøl
og Sønderborg
Efter morgenmaden pakker vi bussen, og star-
ter hjemturen, som byder på oplevelser i Gra-
asten og Sønderborg. Gennem hele sit liv i
Danmark, nød Dronning Ingrid at samle fami-
lien omkring sig på Graasten Slot. Da hun i
1935 bliver gift med den senere Kong Frederik
9., får de overdraget slottet som sommerbolig.
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 Kon-
gelige Køkkenhave, hvor man kan opleve et
væld af urter, frugttræer, buske med bær og
blomster. Køkkenhaven fungerer som produk-
tionshave 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. Helt omgivet af vand finder vi Als med
fyrtårne, møller, stråtækte huse, Augusten-
borg og historiske Sønderborg. Vi spiser fro-
kost i Sønderborg, inden vi om eftermiddagen
sejler fra Fynshav til Bøjden. Derfra over Fyn,
Storebælt og retur til Sjælland. 

Hjemkomst kl. 18:15 – 20:30.

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. Efter frokost på havnen kører vi en tur
rundt på øen med en lille vogn og lokalguide,
hvor vi bl.a. kommer forbi brandstationen "Æ
Sprøjthus", den gamle skole, vandværket, ju-
lekirken og Årø Vingård. Midt på eftermidda-
gen tager vi retur til fastlandet og kører mod
sydvest, til den lille landsby Agerskov, hvor vi
indlogeres på den kendte Agerskov Kro. Ste-
det emmer af gammeldags krostemning og er
i dag særligt kendt for restauranten med den
gode mad. Hver aften nyder vi en to-retters
menu på kroen, efterfulgt af kaffe.

2. dag: Frøslevlejren
Efter hotellets store morgenbord, 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. På det lille egns-, grænse- og told-
museum Oldemorstoft, fortælles historien om
grænseegnen og dens landbrug, samt hi-
storien om toldopkrævning og grænsebevogt-
ningen igennem tiderne. Både konger,
studehandlere og andet godtfolk havde deres
gang, ikke bare på Hærvejen, men også her på
gården Oldemorstoft. Vi drikker eftermiddags-
kaffe på museet og smager på den traditio-
nelle sønderjyske rugbrødslagkage.

3. dag: Ribe Vikingecenter
I dag rejser vi 1300 år tilbage i tiden, når vi be-
søger Ribe Vikingecenter. Vi bydes velkom-
men i Langhuset Hviddingegården år 980,
med et krus mjød, musik og fortælling. 

OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Mandag 13. juni Pris  4.750,- 
Tillæg eneværelse: 600,-
Afbestillingsforsikring: 295,-

- 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 i Frøslevlejren
- Besøg i Museum Oldemorstoft m. kaffe og  

rugbrødslagkage
- Rundvisning i Ribe Vikingecenter
- Ophold v. Graasten Slotshave
- Entré i Besøgscenter Dybbøl
- Rejseleder
- Kørsel i 4-stjernet turistbus

M E D  I  P R I S E N

SØNDERJYSKE 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

mislykkedes. Herefter ser vi den smukke
Opalsø som er omgivet af klippeskrænter, og
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 solskins-
øen 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. Lagkage, frugt-
tærter og mange andre lækkerier står klar,
sammen med kaffe og varm chokolade. Et dej-
ligt 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 hyg-
gelig 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. I aften er det Sankt Hans aften.
Tejn Havn er pyntet op til fest, og midsommer
markeres her med fakkeltog, bål og sang. 

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

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

AFGANG/PRIS:   

Torsdag 23. juni Pris  3.895,-
Tillæg eneværelse: 960,-. 
Afbestillingsforsikring: 242,-

- 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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Foto: Kristina Bosjanoks

BORNHOLM
BORNHOLM
BORNHOLM

Alle udflugter
er inkluderet i

rejsens pris
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OPSAMLING:

Omgivet af majestætiske bjerge, i den lille hyggelige dal, finder vi Zillertals hovedby, Mayrhofen.  En smukkere kulisse for vores
Østrigsrejse finder vi næppe, og man bliver helt tryllebundet af stedets tyrolske alpestemning. Byen oser af østrigsk idyl med en
livlig, farverig bymidte, hvor de traditionelle tyrolske huse bugner af farvestrålende blomster på træaltanerne. Rejsen krydres
med udflugter til imponerende vandfald, maleriske søer, betagende gletschere og får et italiensk islæt med besøg i Vipiteno.

kl. 04:55
kl. 05:05
kl. 05:20
kl. 05:35
kl. 05:45
kl. 06:15
kl. 06:45
kl. 05:30
kl. 06:15
kl. 06:45
kl. 07:15
kl. 08:00

CHARMERENDE MAYRHOFEN I ZILLERTAL ØSTRIG – 9 DAGE  

Højby
Nykøbing
Vig St. 
Asnæs
Fårevejle
Holbæk
Ringsted
Roskilde
København
Ølby
Rønnede
Nykøbing F

AFGANG/PRIS:   

Lørdag 2. juli Pris  8.995,-
Tillæg eneværelse: 850,-. Afbestillingsforsikring: 558,-
Frokostbuffet hjemrejse: 165,-

- 8 x overnatning i dobbeltværelse
- 9 x morgenmad (1.–9. dag)
- 2 x frokost (2. og 8. dag)
- 8 x aftensmad (1.-8. dag)
- Udflugt til Krimmlvandfaldet
- Udflugt til Innsbruck og Vipiteno
- Sejltur på Achensee
- Tur med damptog
- Glasbyen Rattenberg
- Hintertuxgletscheren
- 4-stjernet turistbus
- Dansk rejseleder
Ændringer i rækkefølgen af udflugter kan forekomme.

M E D  I  P R I S E N

Valuta: EURO 

Husk pas.   

fald. En lille skovsti fører os til udsigtspunktet
for foden af vandfaldet, hvor vi kan nyde
synet af de brusende kaskader af vand, der
falder ned over klippernes side. Med en fald-
højde på 380 meter, fordelt over tre store fald
med 5,6 m3 vand per sekund, klassificeres
Krimmlvandfaldet som verdens femte højeste
vandfald. 

6. dag: Veterantog, Achensee sejlads og glas-
byen Rattenberg
Dagens udflugt lover igen fantastiske natu-
roplevelser. Bussen kører os til byen Jenbach,
hvor vi stiger om til et transportmiddel af lidt
ældre dato, nemlig det hyggelige dampvete-
rantog. Med dampende skorsten, fører toget
os syv km gennem det smukke landskab til
Seespitz på en lille times tid, og strækningen
stiger ca. 400 m. undervejs. Seespitz er belig-
gende i bunden af den maleriske Achensee,
hvor der venter os en idyllisk sejltur på Tyrols
største alpesø, omkranset af Karwendelbjer-
gene og Rofanbjergene. Efter en times afslap-
pende sejlads, lægger båden til, og bussen
holder klar til at køre os til dagens næste op-
levelse - Glasbyen Rattenberg. Tyrols nok
mindste by, er beliggende ved Innfloden og
Burgberg. Byens flotte middelalderlige by-
midte, med borgerhusenes flotte karnapper
og udsmykninger, vidner om en velstående by
grundet bjergværksdrift og glasværkstederne. 

7. dag: Hintertuxgletscheren 
Endnu en dag, hvor vi har en flot naturudflugt
på programmet. Zillertal har flere idylliske si-
dedale, og det er en af disse, vi besøger i dag.
En smuk køretur fører os dybt ind i bunden af
Tuxertal, hvor vi finder den snehvide Hinter-
tuxgletscher – et fantastisk is-hav. Vi befinder
os ved Østrigs højest beliggende skiområde,
hvor det er muligt at stå på ski hele året rundt. 
Sommertiden byder på fine vandreture og en
fantastisk udsigt over de sneklædte bjerge og
islandskabet. En svævebane leder op til tre
forskellige etager, hvor vi sammen besøger
første stop, i en højde af 2100 meter. Rejsele-
deren er behjælpelig, hvis man ønsker at be-
søge en højere station (tilkøb), f.eks. højest
mulige stop i 3250 meters højde.
Vi er tilbage i Mayrhofen midt på dagen, med
tid til at gå en sidste runde i vores kønne Ty-
roler-by og gøre de sidste indkøb.

8. dag: Afrejse fra Mayrhofen 
Efter morgenmad på hotellet forlader vi Mayr-
hofen og Zillertal, og kører hjemover. Overnat-
ning og aftensmad i Midttyskland.

9. dag: Hjemrejse
Morgenmad på hotellet. Vi kører nordpå i
Tyskland, forbi Leipzig og Berlin mod Dan-
mark. 
Fra Tyskland krydser vi Østersøen med Scand-
lines store færger og regner med hjemkomst
midt på aftenen.

Rejseplan:

1. dag: Overnatning i Midttyskland
Via Østersøens færger når vi Tyskland og får
en afslappende begyndelse på rejsen, med
lækker morgenbuffet ombord på færgen. På
vores videre vej gennem Tyskland passerer vi
bl.a. Berlin og Leipzig, inden vi når vores over-
natningshotel i Midttyskland. Overnatning og
aftensmad på hotellet.

2. dag: Zillertal i det bjergrige Østrig
Efter morgenmad på hotellet, fortsætter vi rej-
sen sydpå. Allerede tidligt på dagen ser vi,
hvordan landskabet ændrer sig, bliver mere
bakket og får andre afgrøder på markerne,
end vi oftest ser herhjemme. Hen på eftermid-
dagen ankommer vi til vores dejlige hotel, Al-
pendomizil Neuhaus, der ligger i hjertet af den
hyggelige by Mayrhofen. Hotellet har inden-
og udendørs pool, stort spa-område og en vel-
assorteret vinkælder. Alle værelser har eget
bad og toilet, tv og wi-fi. Hver aften nyder vi
en lækker 4-retters middag med salatbuffet
og et udvalg af desserter.

3. dag: Den livlige tyrolerby Mayrhofen
Efter morgenmad på hotellet, skal vi på by-
rundtur med rejselederen. Vi ser den hygge-
lige bymidte og kan hurtigt finde rundt i vores
hjemby for de næste dage. Mayrhofen er en
populær ferieby og her er mange spændende
gader at udforske. Byen befinder sig mellem
bjergene Ahorn og Penken, og der er mulighed
for at besøge begge områder med lift fra byen.
Nyd dagen i byen og benyt evt. det lille turist-
tog til at lære byen nærmere at kende.

4. dag: Italienske Vipiteno, Brennerpasset og
Innsbruck 
Dagens alsidige udflugt fører os gennem de
smukkeste bjergegne, på vej til Italien. Vi skal
krydse Alpernes hovedpas – Brennerpasset -
som befinder sig i en højde af 1370 meter
over havets overflade, og har været handels-
vej for både etruskerne og romerne. Vi kører
via den elegante Europabro, og gør stop ved
broen for at nyde den betagende udsigt. Her-
fra videre mod italienske Vipiteno, en charme-
rende lille by med skøn atmosfære, hvor det
bl.a. er muligt at handle lædervarer. Herfra
kører vi tilbage til Østrig; denne gang ad min-
dre veje, så vi får set Europabroen og det
smukke pas fra en anden side. Vi skal besøge
Tyrols hovedstad – Innsbruck, med hertugelig
historisk præg og en spændende bymidte.
Rejselederen viser byen, og vi hører bl.a. om
Det Gyldne Tag (den smukke sengotiske kar-
nap), residensen Hofburg i rokoko og klassici-
stisk stil og den lille oase Hofgarten. Tid på
egen hånd til at finde lidt frokost og opleve
byens mange skønne arkader og maleriske
borgerhuse.

5. dag: Spektakulære Krimmlvandfald
I dag skal vi opleve en af Østrigs helt store at-
traktioner – det imponerende Krimmlvand-

Halvpension!
Alle entréer er

inkluderet!

NYHED!
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- 1 x overnatning i Oslo
- 2 x overnatning på Stalheim Hotel
- 1 x overnatning i Bergen
- 1 x overnatning i udvendig kahyt på Fjord Line
- 5 x morgenmad
- 1 x frokost (2. dag)
- 4 x middag
- Besøg i Vigelandsparken, Oslo
- Togrejse med den legendariske ”Flåmsbanen”
- Fjordkrydstogt Aurland- og Nærøyfjorden
- Rejseleder/chauffør: Jens Thuun/Niels Gregers
- 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 30. juli Pris  7.695,-

Unikke fjordlandskaber, storslåede udsigter og maritimt miljø ved den gamle
havn i Bergen. Afslappende sejlads fra Bergen til Hirtshals, helt tæt på kysten, de
idylliske klippeskær og røde/gule træhuse.

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

Valuta: DKKR/NOK

Husk pas!

NORGE I EN NØDDESKAL – 6 DAGE

is og sne kan ses hele året. Efter et lille ophold
i Myrdal, kører toget retur til Flåm, så det man
ikke så på vejen op, ser man på vejen ned. I
den livlige havneby Flåm har vi et par timers
ophold, med mulighed for, på egen hånd, at
forsyne sig med lidt frokost, inden dagens
eventyr fortsætter til søs. Midt på eftermidda-
gen går vi ombord på en sightseeing båd, som
på en to timers sejltur bringer os gennem Aur-
landsfjorden og den verdensberømte Nærøy-
fjord, hvor fjeldene virker uindtagelige, når de
rejser sig lodret mod himlen. På fjeldhylder og
klippeafsatser, har mennesker formået at leve
livet gennem generationer, og dette samspil
mellem mennesker og natur, har bragt områ-
det på UNESCOs liste over verdens kulturarv.
Turen slutter i Gudvangen, hvorfra vi kører den
korte tur retur til Stalheim Hotel. 

4. dag: Stalheim og Bergen
Vi starter dagen med et besøg på hotellets
eget frilandsmuseum. Det dejlige Stalheim
Hotel, har i århundreder spillet en vigtig rolle
som postgård, gæstgiveri og overnatnings-
sted for de første turister, som fandt vej til de
norske fjelde. Midt på eftermiddagen ankom-
mer vi til Bergen, hvor vi starter med en lille
byvandring. Bergen er kendetegnene ved
huse der klamrer sig til fjeldsiderne, gamle
træbygninger og smalle stræder med hygge-
lige caféer og butikker. Vi indlogeres på First
Hotel Bergen Marin, centralt beliggende på
”Bryggen”, i den gamle bydel. ”Bryggen” – be-
byggelsen langs havnen – var tilholdssted for
tyske købmænd i Hanseforbundet, og i dag
optaget på UNESCOs liste over verdensarv.
Bryggens bygninger er alle fredet og huser
museer og små specialforretninger, gallerier
og spisesteder. Resten af eftermiddagen er
der tid til, på egen hånd, at opleve disse om-
givelser. Tag f.eks. en tur med tandhjulsbanen
op på bybjerget Fløyen. Herfra er der en fan-
tastisk udsigt over byen, samt de omkringlig-
gende skærgårdsøer og havet.

5. dag: Bergen og skærgårdssejlads
Først på eftermiddagen går vi ombord på Fjord
Lines store skib, med kurs mod Hirtshals. Her
fra kan vi nyde udsigten til de høje majestæ-
tiske fjelde, dybe fjorde og en smuk skærgård.
Nyd en afslappende eftermiddag på dækket,
med en udsigt ud over det sædvanlige. Man
når slet ikke at blive træt af det smukke pa-
norama, som hele tiden skifter. Flere gange
sejler vi så tæt på kysten, at man kan se de-
taljerne ved de typiske røde fjordhuse og de
små fjorde, som skærer sig ind i landet. Om af-
tenen har vi inkluderet middag i en af skibets
restauranter. Natten tilbringes til søs, i kahyt
med havudsigt og bad/toilet.

6. dag: Hjemrejse
Und dig selv at opleve solopgangen fra dæk-
ket – her ses det smukkeste farvespil, med alle
tænkelige nuancer af rød, orange og blålige
toner, som langsomt glider over i hinanden. 

Rejseplan:

1. dag: Via Sveriges vestkyst til Oslo
Via færgeoverfart Helsingør - Helsingborg, når
vi vores svenske naboland. Herfra går turen op
langs den svenske vestkyst, forbi Gøteborg, og
med passende pauser undervejs, krydser vi
grænsen til Norge ved Svinesund. Sidst på ef-
termiddagen kommer vi til Norges hovedstad
Oslo. Her indlogeres vi på Scandic Hotel Solli
Oslo, beliggende centralt i byen. I gåafstand
finder vi det populære område Aker Brygge og
Kongeslottet, samt byens hovedstrøg, Karl Jo-
hans Gate. Om aftenen spiser vi fælles middag
på hotellet. 

2. dag: Mod Vestnorges fjordlandskab
Inden vi forlader Oslo, besøger vi Vigelands-
parken, hvor Gustav Vigelands mange be-
rømte skulpturer, udformet i granit, bronze og
smedejern, står udstillet rundt om i landska-
bet. Her vil rejselederen fortælle lidt om de
mest kendte værker, Monolitten, Livshjulet og
fontænen, der alle skildrer livets forskellige
faser og udvikling. Turen går nu mod pasover-
gangen mellem Øst- og Vestnorge. Vi skærer
os igennem Hallingskarvet Nationalpark, som
ligger i den nordlige ende af Hardangervidda.
På denne tur fornemmer man rigtigt, hvordan
landskabet udvikler sig fra skovklædte dal-
strøg til det barske højfjeld, med smeltevands-
søer, vilde klippepartier og bjergtinder, der
rækker mod himlen. Snart er vi fremme ved
vores næste mål. Med fabelagtig udsigt over
dalen, ikke langt fra Sognefjorden og Nærøy-
fjorden, ligger vores hotel for de næste to
nætter. Det historiske Stalheim Hotel har re-
staurant og lounge-område med panora-
maudsigt, elevator og alle værelser er med
bad og toilet. Hotellet er indrettet med en om-
fattende udstilling af antikviteter, og mange
malere og digtere har gennem tiden ladet sig
inspirere af det dramatiske, men samtidig har-
moniske, landskab som omgiver hotellet. Mid-
dag på hotellet.

3. dag: Togrejse og fjordkrydstogt
Med Flåms-banen begiver vi os ud på en af
verdens mest spektakulære togrejser, og op-
lever en sand opvisning i norsk ingeniørkunst
inden for jernbane byggeri. Toget kører os ind
igennem den smukke Flåmsdal og bestiger
bjergene med hårnålesving, langs klippeafsat-
ser og vandfald, og helt op på højfjeldet, hvor

Tillæg enekahyt/enevær.: 1.650,-
Afbestillingsforsikring: 478,-
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OPSAMLING:

Klithedelandskaber i Nationalpark Thy, Jesperhus Blomsterpark, Limfjordsøen Fur og et kig til ”Gutterne på kutterne” i 
Thorupstrand. Rejs med til toppen af Jyllands vestkyst, oplev de enorme bølgers brusen og få smagen af salt fra Vesterhavet. 
Vi bor i den skønne fiskerby Hanstholm. 

kl. 07:35
kl. 07:45
kl. 08:00
kl. 08:15
kl. 08:25
kl. 08:35
kl. 08:50
kl. 07:05 
kl. 07:25
kl. 07:45
kl. 08:15
kl. 09:30

THY OG HANSTHOLM – 4 DAGE

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

AFGANG/PRIS:   

Mandag 29. august Pris  4.595,-
Tillæg eneværelse: 100,-
Afbestillingsforsikring: 285,-

- 3 x overnatning i dobbeltværelse
- 3 x morgenbuffet
- 3 x frokost
- 3 x aftensmåltid
- Entré i  Bunkermuseum Hanstholm
- Udflugt i Nationalpark Thy
- Entré i Jesperhus
- Udflugt på Fur med lokalguide
- Rejseleder
- Kørsel i 4-stjernet turistbus
Ændringer i rækkefølgen af udflugter kan forekomme.

M E D  I  P R I S E N
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tionalparken en vigtig del af dansk historie,
med adskillige gravhøje fra bronzealderen, og
de mange tyske bunkere langs kysten. Vi fort-
sætter til Limfjordsøen Mors og Jesperhus
Blomsterpark, som bugner af fantasifulde og
smukt arrangerede blomsterbede. Nyd det
smukke farvespil i den 8 hektar store park,
hvor tusindevis af blomster, stauder, kaktus-
ser og sukkulenter sætter deres præg. Efter
nogle timer her, kører vi retur til hotellet i
Hanstholm. Aftensmad på hotellet.

3. dag: Fur
I dag skal vi opleve den lille ø Fur – en af Lim-
fjordens smukkeste naturperler, og især kendt
for sit moler med indhold af velbevarede fos-
sile fisk, insekter, krybdyr og planter. Nordøen
domineres af en øst-vestgående bakkeryg
med stejle skrænter ned mod Limfjorden. Mod
syd breder det flade frugtbare agerland sig.
Ved ankomst til øen får vi en lokalguide om-
bord på bussen, som viser os rundt på øen.
Frokost på Fur Bryghus. Aftensmad på hotel-
let.

4. dag: Gutterne på Kutterne og Løgstør
Efter morgenmaden pakker vi bussen, og på-
begynder hjemturen. Vi slår et smut forbi Tho-
rupstrand – Nordeuropas største aktive
kystlandingsplads, hvor fiskerbådene fortsat
bliver trukket op på stranden. Måske er vi hel-
dige at møde nogle af de lokale helte ”Gut-
terne på Kutterne” – kendt fra TV-serien af
samme navn. De fem kammerater Kristian,
Jan, Johnny, Jesper og Bo kæmper, sammen
med byens øvrige fiskere, alle en brav kamp
for at bevare kystfiskeriet i Thorupstrand. Ved
Løgstør kan vi se Frederik VII kanal, helt tæt
ved Limfjorden. Indtil 1850’erne havde skibs-
trafikken i århundreder haft problemer ved de
lavvandede Løgstør Grunde, hvorfor man be-
sluttede at grave en kanal forbi grundene. 5
år tog det at udgrave den 4,4 km. lange kanal,
med håndkraft!  På vores videre tur ned igen-
nem Jylland, gør vi holdt i det midtjyske sø-
højland, og spiser frokost på Nørre Vissing kro.
Hjemturen fortsætter via Vejle og Lillebælt til
Fyn, over Storebælt og tilbage til Sjælland.
Hjemkomst kl. 17:00-19:30.

Rejseplan:

1. dag: Grejsdal Å og Jellingmonumenterne
Opsamling på Sjælland, og via Storebælts-
broen til Fyn og Jylland. Første stop på rejsen
mod Thy er til en dejlig frokost på Hopballe
Mølle – naturskønt beliggende, midt i skoven
ved Grejsdal Å. Igennem næsten 600 år har
her været mølleri, hvor bønderne har fået
malet deres korn til mel og gryn, og ved stam-
peværket blev der lavet klæde til dyner, køre-
kapper, mandstøj, drengetøj og kjoletøj, i den
kvalitet skrædderen ønskede det. Efter frokost
kører vi en tur forbi ”Danmarks navne- og
dåbsattest” nemlig Jellingmonumenterne. 
Sidst på eftermiddagen ankommer vi til
”vores by” for de næste dage, Hanstholm.
Hanstholm er en driftig by, med en stor og
aktiv fiskerihavn. På havnen er der liv døgnet
rundt – en truck med fiskekasser er ude i et
ærinde, lastbiler forlader havneområdet be-
læsset med fisk og skibe er på vej ind eller ud
af havneindsejlingen. Fiskeriet, og den dertil
knyttede industri, giver levebrød til mange af
Hanstholms familier. Vi tjekker ind på Montra
Hotel Hanstholm, unikt placeret på kanten af
Nationalpark Thy og kun et stenkast fra Ve-
sterhavet. Alle værelser har eget bad og toilet,
tv og telefon. Hotellet tilbyder forskellige fa-
ciliteter, bl.a. indendørs swimmingpool og
wellness afdeling. Aftensmad på hotellet.

2. dag: Bunkermuseum, Nationalpark Thy og
Jesperhus Blomsterpark
Efter morgenmaden på hotellet besøger vi
Bunkermuseum Hanstholm. Her kommer vi
tæt på 2. Verdenskrig, i den stærkeste tyske
fæstning i Danmark. Museets enorme bunker
var hjem for 90 tyske soldater, hvorfra åbnin-
gen i den tyske minespærring i Skagerrak
skulle bevogtes. Herefter kører vi ud i Natio-
nalpark Thy - Danmarks første nationalpark -
og største vildmark med klithedelandskaber
langs kysten. Et stort og uspoleret naturom-
råde, som i den nordlige ende har mere end 30
forskellige fuglearter, og hvor odderen har
fundet fristed i områdets søer. I den sydlige
ende af nationalparken er Agger Tange et af
Nordeuropas vigtigste hvilesteder for mange
flokke trækfugle, og udpeget som internatio-
nalt fuglebeskyttelsesområde. Samtidig er na-
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- 8 x overnatning i delt db vær. inkl. halvpension
- 5 x frokost
- Brunchbuffet på Scandlines’ færge
- Entré til Stift Melk
- Entré til jagtslottet i Mayerling
- Rundvisning på Lipizzaner stutteriet i Piber
- Besøg og vinsmagning på vingård
- Tur med kabelbanen til Schlossberg i Graz
- Udflugter iflg. beskrivelse
- 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
Holbæk
Ringsted
Roskilde
København
Ølby
Rønnede
Nykøbing F

Søndag 4. september Pris  9.895,-

Wachaudalen – den smukkeste strækning af Donau, der snor sig mellem vinbjerge og gamle borgruiner. Graz – helt unik by, med
Europas største Altstadt. Lipizzaner stutteriet i Piber – avler de verdensberømte heste der bruges på den Spanske Rideskole i
Wien. Smuk køretur ad vinruten gennem Steiermarks bjergrige vindistrikt. Betagende udsigt over flodsammenløbet af floderne
Inn og Donau, Majestætiske Stift Melk og gemytlig frokost med vin og god mad i den hyggelige by Gumpoldskirchen. 

kl. 04:55
kl. 05:05
kl. 05:20
kl. 05:35
kl. 05:45
kl. 06:15
kl. 06:45
kl. 05:30
kl. 06:15
kl. 06:45
kl. 07:15
kl. 08:00

Valuta: EURO

Husk pas!

DET ANDET ØSTRIG – 9 DAGE

Tillæg eneværelse: 1.400,- Afbestillingsforsikring: 614,-
Frokostbuffet hjemrejse: 165,-

NYHED!Rejseplan:

1. dag: Overnatning i Midttyskland.
Vi sejler til Tyskland via Gedser-Rostock. Under
overfarten har vi inkluderet Scandlines’ store
brunchbuffet. På turen igennem Tyskland pas-
seres Berlin, Dessau og Leipzig. Med passende
pauser undervejs, går turen til området om-
kring den tidligere øst / vest grænse ved Ru-
dolphstein, nær byen Hof, hvor vi overnatter.  

2. dag: Barokbyen Schärding og Donaudalen.
Vi fortsætter turen i sydøstlig retning og pas-
serer byerne Regensburg og Passau. Kort efter
krydser vi grænsen til Østrig og ankommer til
den smukke barokby Schärding, som ligger
malerisk ud til Inn-floden. Omkranset af en
bymur, pryder de gavlvendte og farverige
bygninger byens hyggelige torv. I disse
smukke, middelalderlige omgivelser nyder vi
dagens frokost. Ud på eftermiddagen går rej-
sen videre mod byen Linz, og gennem Stru-
dengau – et smukt dalføre, hvor Donaufloden
spiller hovedrollen. I den lille maleriske pil-
grimsby Maria Taferl indlogerer vi os for de
næste to nætter på det 4-stjernede Hotel
Rose. Hotellet ligger med en betagende udsigt
over Donau-dalen og Alperne. 

3. dag: Langs Donau.
Dagens første udflugtsmål er mægtige Stift
Melk, som ligger majestætisk hævet over
Donau. Her har været kloster i mere end 900
år, og har foruden at være bolig og arbejds-
plads for benediktinske munke, gennem ti-
derne udviklet sig til i dag også at indeholde
Stiftsgymnasium Melk, med elever af begge
køn. Vi går på guidet rundvisning til bl.a. Kai-
sergangen, Marmorsalen, Stiftsbiblioteket,
Stiftskirken og balkonen ud mod Donau. Vi
fortsætter turen langs Donau og gennem Wa-
chau dalen, omgivet af højdedrag, vinmarker
og gamle borge. Vi gør ophold i den hyggelige
og smukt beliggende vinby Dürnstein, hvor
flod, by, vinmarker og borgruiner går op i en
højere enhed. 

4. dag: Mayerling-dramaet.
Vi siger farvel til Donau og kører over mod den
østlige ende af Alperne. Ved Wienerwald gør
vi ophold ved det berømte jagtslot i Mayerling.
Stedet blev kendt på grund af tragedien om
den kejserlige tronfølger, Kronprins Rudolf, og
hans kæreste der tog deres eget liv her. Vi får
en lille rundvisning på slottet, inden vi fort-
sætter til vinbyen Gumpoldskirchen. 
Vi befinder os nu i et landskab, som udgør
overgangen mellem Alperne og det Ungarske
slettelandskab. I hyggelige omgivelser, indta-
ger vi vores frokost. 
Herefter går det syd på mod byen Graz, i del-
staten Steiermark, hvor vi skal bo de næste
fire nætter. Graz har en indre middelalderlig
bydel, som regnes for at være Europas største
”Altstadt”. Byen er helt unik med farverige
bygninger og smuk arkitektur, der oser af at-
mosfære og sydlandsk stemning.  Mur-floden

løber lige gennem centrum, og midt i byen
hæver bydelen Schlossberg sig over omgivel-
serne, med byens vartegn, urtårnet, på top-
pen. 
Vi indlogeres på det flotte Hotel Weitzer, som
ligger meget centralt i byen, og blot et sten-
kast fra den gamle bydel. 

5. dag: Lipizzaner heste.
I den lille by Piber, lidt uden for Graz, besøger
vi stutteriet som opdrætter de berømte Lipiz-
zaner heste til den Spanske Rideskole i Wien.
På en rundvisning præsenteres vi for Europas
ældste avlede hesterace, stutteriet og dets ar-
bejde med føl og de unge hestes vej mod
Wien.  
Ved middagstid er vi tilbage i Graz, hvor vi
tager med kabelbanen op til Schlossberg. Her,
i 474 meters højde, er det berømte klokketårn,
og en vidunderlig udsigt over byen. 

6. dag: Steiermarks vinbjerge.
Vinruten i den sydlige ende af Steiermark,
fører os igennem det smukke grønne land-
skab. Længst nede, mod grænsen til Slovenien,
tager landskabet til i styrke, både hvad angår
omfanget af vinmarker, men også bjergene
hvorpå vinen vokser bliver mere dramatiske,
og er et forunderligt syn. Vi besøger en vin-
gård, smager på deres vine, og stifter måske
bekendtskab med egnens specialitet. Schlicher
vinen er en ældgammel druesort, som er bragt
hertil af romerne, for snart 2000 år siden. 

7. dag: Alpetur – en dag i bjergenes verden.
Vi kører nordpå, igennem det flotte østrigske
bjerglandskab. Turen fører os bl.a. over bjerg-
passet Seebergsattel og den smukke bjergsø
”Grüner See” med sit rene og klare smaragd-
grønne vand. I byen Mariazell finder vi den
overdådigt udsmykkede valfartskirke, hvis
størrelse synes helt ude af proportioner med
den lille by. I eftermiddagstimerne går turen
bl.a. rundt til det smukke vandfald ved Palfau
og op over Eisenerzer Alpen, hvor der brydes
jernmalm

8. dag: Mod Passau.
Vi forlader nu Graz, med en flot tur op igennem
Alperne. I tyske Passau kører vi op til ”Veste
Oberhaus” – en fæstning grundlagt i 1219, og
som har fungeret som fæstning for biskoppen
af Passau. Herfra har vi en flot udsigt, dels over
byen, men også over flodsammenløbet af flo-
derne Inn og Donau. Vi spiser frokost i områ-
det, hvorefter turen går videre op mod
Regensburg og Hof. 

9. dag: Hjemrejse.
På turens sidste etape passerer vi igen Leipzig
og Berlin, inden vi når Rostock, hvorfra vi sejler
til Gedser. 

Hjemkomst kl. 19:00-21:00.

Alle entréer/
udflugter er 
inkluderet i 
rejsens pris.
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Foto: Steiermark Tourismus_Wolfgang Jauk
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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 11. sept. Pris  2.995,-

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

Valuta: 
SEK og EURO

Husk pas!

STORSLÅEDE STOCKHOLM OG SILJA-KRYDSTOGT – 4 DAGE

Tillæg halvpension på Silja Line: 695,-
(2 x aftenbuffet inkl. skibets drikkevarer)
Tillæg enevær./kahyt: 510,-
Afbestillingsforsikring: 186,-

Rejseplan:

1. dag: Stockholm
Sveriges hovedstad er svenskernes stolthed,
beliggende på 14 øer, og absolut en af Nor-
deuropas smukkeste byer. Vores rejse dertil
går via Helsingør-Helsingborg og op gennem
det smukke Sverige. Ved ankomst til
Stockholm indlogeres vi på det store flotte
Scandic Hotel Ariadne. Hotellet ligger ved fær-
geterminalen i ”Värtahamnen” hvorfra vi i
morgen skal sejle til Helsinki. Hotellet har re-
staurant og Skybar med fantastisk udsigt di-
rekte over havnen, elevator, sauna og alle
værelser er med bad, toilet, tv og gratis wifi.
Om aftenen spiser vi fælles middag på hotel-
let. Tag evt. den korte tur med metro eller taxa
ind til Stockholm centrum og nyd aftenstem-
ningen 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.
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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 10. november Pris  1.760,-
Tillæg eneværelse: 200,-
Afbestillingsforsikring: 110,-

- 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 marsk-
område, 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.
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OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Højby
Nykøbing
Vig
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Holbæk

Onsdag 6. april Pris  795,-

Særudstilling på Koldinghus i anledning af H.K.H. Konprinsesse Marys 50-års 
fødselsdag.

nerne er, ud over Kronprinsessen, prinsesserne
Louise af Hessen-Kassel, Lovisa af Sverige-
Norge, Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin
og Ingrid af Sverige. Blandt dem er Kronprin-
sesse Mary den eneste med en ikke-kongelig
baggrund. Kronprinsessen reflekterer over, og
fokuserer på, hvad det vil sige at være kron-
prinsesse: hvad forventes der, hvordan har
hendes forgængere grebet det an, og hvordan
forbereder man sig på at blive dronning og
træde ind i en ny rolle?

Vi starter besøget i Kolding med frokost i
”Madkælderen”. Her sidder vi under smukke,
hvælvede lofter og mellem rustikke murstens-
vægge, i den hyggelige gamle kælder under
slottets nordfløj.

Turen:

Vi sætter kursen mod Kolding og det over 750
år gamle slot Koldinghus, som gennem år-
hundreder var et af landets vigtigste konges-
lotte. I dag er Koldinghus et moderne museum
og en seværdighed i verdensklasse, med en
prisbelønnet restaurering og store internatio-
nale særudstillinger.
I 2022 huser stedet udstillingen ”Mary og
Kronprinsesserne”, som tegner et portræt af
den danske kronprinsesse og hendes fire for-
gængere i Glücksborg-slægten. Her kan bl.a.
opleves det berømte rubinsæt og den blå kjole
og hårbøjle, som Kronprinsessen bar ved Prins
Christians dåb i 2006.
I udstillingen vil Kronprinsesse Mary, via en 1:1
projektion på væggene, guide de besøgende
på en opdagelsesrejse i sine forgængeres og
Glücksborg-dynastiets historie. Hovedperso-

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

kl. 07:40  

kl. 07:50

kl. 08:05

kl. 08:20

kl. 08:30

kl. 08:40

kl. 09:00



SYNAGOGEN I KRYSTALGADE 

FN-BYEN OG DET NYE NORDHAVN 

LØVSPRINGSTUR

OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Højby
Nykøbing
Vig st.
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Holbæk

Tirsdag 26. april Pris  575,-

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

OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Højby
Nykøbing
Vig st.
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Holbæk
Roskilde
Taastrup

Tirsdag 10. maj Pris  650,-

Den Københavnske Nordhavn har gennem de seneste år gennemgået en forvand-
ling. Fra Frihavn og tung industri, omdannes området nu til et helt nyt og bære-
dygtigt byområde med kontorfaciliteter, ejerboliger, specialbutikker og
restauranter. Vi får en spændende rundvisning i FN Byen, en af Skandinaviens
mest bæredygtige bygninger.

kl. 08:10

kl. 08:20

kl. 08:35

kl. 08:50

kl. 09:00

kl. 09:10

kl. 09:30

kl. 10:00

kl. 10:15
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OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Højby
Nykøbing
Vig st.
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Holbæk
Roskilde

Onsdag 18. maj Pris  655,-

Har du nogensinde set Københavns store, smukke synagoge indefra? Har du hørt
om shabbat og kosher-reglerne, eller set en torah-rulle i al sin pragt?

kl. 07:55

kl. 08:05

kl. 08:20

kl. 08:35

kl. 08:45

kl. 08:55

kl. 09:15

kl. 09:45

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. 

vigtige forsyninger til verdens børn, føres til-
syn med UNICEF’s katastrofehjælp og ydes
support til verdens regeringer for at styrke
deres forsyningskæder for vacciner, lægemid-
ler og ernæring, undervisning, vand og sanitet.
Efter en spændende rundvisning i FN Bygnin-
gen fortsætter vi på en guidet tur ud i det nye
Københavnske Nordhavnkvarter – Køben-
havns nye bæredygtige bydel. Bydelen er vok-
set i kraft af landvinding, og består af flere
hyggelige pladser og havnepromenader, spi-
sesteder, caféer og beboelseskvarterer, med
mere end 2.000 indbyggere. 

Turen

FN består af 193 medlemslande, og arbejder
med en bred vifte af vigtige emner, som kata-
strofehjælp, menneskerettigheder, internatio-
nal sundhed m.m. I FN Byens Campus 1, som
huser 11 FN organisationer med 1.500 ansatte
fra 100 forskellige nationaliteter, bliver vi klo-
gere på FN’s arbejde, organisationerne samt
selve bygningen. I FN Byen er også UNICEF’s
højlager, som med sin kapacitet på op til
37.000 paller er verdens største humanitære
varehus. Herfra indkøbes og distribueres livs-

bud, men de færreste ved, at der i alt er 613
bud der skal overholdes i den jødiske lov. Hertil
hører særlige ritualer, der skal udføres, skikke
der skal følges og helligdage, der skal fejres. 
Vi bliver ved de jødiske traditioner, når vi efter
besøget i synagogen spiser kosher frokost i
ChabadHuset, som huser en række aktiviteter
og uddannelse, centreret omkring jødisk liv.
Inden hjemkørslen bydes vi på kaffe, frugt og
kage.
Hjemkomst kl. 15:30-17:20.

Turen

På et spændende besøg i den jødiske syna-
goge i København, bliver vi klogere på jøde-
dommen, jødisk liv og historie, og på den
jødiske menighed i Danmark. I synagogens
majestætiske rum, blandt guldbelagte søjler
og rustikke træbænke, tages vi med ”inden
for murene”, ser synagogens imponerende ar-
kitektur og guides igennem mere end 2000
års historie. 
Synagogen er det jødiske forsamlingshus,
hvor jøder samles om deres tro og afholder
gudstjenester, markerer særlige mærkedage
og fejrer bryllupper.
I jødedommen er der mange love og forskrif-
ter, der skal følges. De fleste har hørt om de ti

Obs! Ved booking oplyses, af sikkerheds hensyn,
fulde navn, adresse, tlf. nr. og mailadr. på alle
deltagere. Mænd skal bære hovedbeklædning i
synagogen. Der må ikke medbringes tasker
større end en lille håndtaske.



HVEN – ØRESUNDS PARADIS 

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

OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Højby
Nykøbing
Vig st.
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Holbæk
Roskilde

Torsdag 2. juni Pris  1.125,-

Spændende tur til Tycho Brahes Ø.

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

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 Tycho Brahe boede her
på øen i slutningen af 1500-tallet og opførte
slottet Uranienborg og observatoriet Stjerne-
borg, hvor vi får en rundvisning. I løbet af ø-
turen kommer vi bl.a. til den fine gamle Sankt
Ibs kirke og hjemstavnsmuseet – en smuk fi-
relænget, fredet gård fra slutningen af 1700-

Svenske naturoplevelser i særklasse.

OPSAMLING:

Højby
Nykøbing
Vig St.
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Holbæk
Sorø
Korsør

Lørdag 6. august Pris  465,-

Festival med landets smukkeste roser,
kunsthåndværk, marked og lokale 
lækkerier. Mere end 30.000 besøgende
hvert år! 

kl. 06:10
kl. 06:20
kl. 06:35
kl. 06:50
kl. 07:00
kl. 07:10
kl. 07:30
kl. 08:00
kl. 08:25

tallet. Frokost med en alkoholfri måltidsdrik
og kaffe er inkluderet. Midt på eftermiddagen
sejler vi fra Hven til Helsingør.

Hjemkomst kl. 17:30-19:20

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 og parken er meget seværdig,
når de mange rododendron-buske blomstrer.
Mere end 10.000 rododendron buske og 500
forskellige sorter. Der er også adgang til So-
fiero Slot, som blev opført i 1864-65, og om-
bygget 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 –

Turen:

Vi kører til Bogense, hvor 70% af alle danske
haveroser produceres, og det er naturligvis her
Rosenfestivalen finder sted. Området er gan-
ske enkelt optimalt for rosendyrkning. Under
festivalen vil den gamle købstad være smukt
udsmykket med roser i alle afskygninger, ofte
som fantasifulde skulpturer. Temaet i 2022 er
”Til lands, til vands og i luften”. 

Torvet vil være fyldt med boder, hvor mange
lækre lokale produkter præsenteres, og di-
verse kunsthåndværk sælges. Nyd den hygge-
lige atmosfære i byens smalle gader og på den
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. 

Hjemkomst: 16:20-18:35

KULLEN, MÖLLE & SOFIERO SLOT I SVERIGE

ROSENFESTIVAL PÅ NORDFYN

OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

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

Lørdag 21. maj Pris  720,-

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 

Valuta: SEK 

AFGANG/PRIS:   
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OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Højby
Nykøbing
Vig 
Asnæs
Fårevejle 
Svinninge
Holbæk
Roskilde 

Tirsdag 23. august Pris  775,-

Lollands godser og et indblik i Femern forbindelsen – verdens længste tunnel og
Danmarks største anlægsprojekt.

kl. 06:45
kl. 06:55
kl. 07:10
kl. 07:25
kl. 07:35 
kl. 07:45
kl. 08:05
kl. 08:35

LOLLANDSKE GODSER OG PORTEN TIL EUROPA 

Herefter kører vi til udsigtstårnet ved Femern-
forbindelsen og ser, hvor langt man er kom-
met med byggeriet af tunnelen, samt hører
om planerne for, hvordan den fremtidige tra-
fik til Tyskland kommer til at blive afviklet.
Den 18 km lange tunnel skal placeres i 30-40
meters dybde under vandet, og op mod 3000
personer skal samarbejde på den komplekse
byggeplads.
På vejen hjem kører vi igennem en del af den
smukke Naturpark Maribosøerne, hvor vi ser
endnu et par af områdets smukke godser. Vi
ledsages af lokalguide som fortæller spæn-
dende historier om Lolland, der altid har været
porten til Europa.
Hjemkomst ca. kl. 17:00-18:50

Turen:

Vi kører sydpå, til Maribo på Lolland. Lidt uden
for den gamle købstad, havde grevskabet
Rewentlow et af sine godser, Christianssæde.
Vi hører historien om grevskabet og C. D. F.
Reventlow, som var en af de mest betydnings-
fulde personligheder i Danmark i 17-1800-tal-
let. Barokbygningen fra 1690 har stået tom
og ubeboelig, siden en voldsom brand i 1979.
Med et nyt ejerskab er man nu påbegyndt
genopbygningen af hovedbygningen, og et
nyt kapitel i Christianssædes historie. 
Efter en lækker frokosttallerken med lokale rå-
varer, i en af godsets sidebygninger, kører vi
til Rødbyhavn. Her starter vi ved den nye
strand, som er anlagt i forbindelse med det
store projekt, med nye rekreative områder på
Lolland. 

blev et spændende år for parken, da de fire
pensionerede cirkuselefanter Lara, Djungla,
Jenny og Ramboline flyttede ind. Europas
største elefantanlæg blev i den forbindelse
dannet, som en pendant til den afrikanske sa-
vanne med mudderhuller, sandbade og vand-
huller, som de nye beboere kan bade i. Igen i
2021 kom en pensionist til Safariparken, idet
den pensionerede cirkustiger fra Spanien,
Keni, flyttede ind i det nydesignede tigeran-
læg. Anlægget er det største af sin slags i Eu-
ropa, hvor tigerne skal leve ude hele året.
Guiden fortæller om parken og dyrene, som
passerer forbi bussen.
Vi har inkluderet en lækker frokost, inkl. 1
genstand, i Safariparken.  
Hjemkomst kl. 17:00-18:50.

Turen:

Turen går sydpå til Lolland og Safariparken.
Ved ankomst til parken møder vi en af stedets
vidende guider, som stiger ombord på bussen
og tager os med på køretur i den mere end
400 ha store landskabs- og dyrepark. Besøget
er en helt enestående oplevelse, med parkens
imponerende natur og et spændende dyreliv i
naturlige omgivelser. Oplev alverdens dyr fra
eksotiske egne som Afrika, Amerika, Asien og
Australien og følg de farverige tigere, giraffer
og næsehorn, der blander sig med hinanden
på savannen! Dyrene går frit på de store om-
råder – opdelt efter det kontinent, hvor arten
oprindeligt stammer fra. I Knuthenborg fore-
går tingene på dyrenes præmisser, så hvis æs-
lerne vælger at stille sig midt på vejen, gør alle
vi andre det også – ligesom i naturen. 2020

Safari i Nordeuropas største safaripark får en helt ny dimension, med spændende
fortællinger fra stedets guide. Oplev de fire pensionerede cirkuselefanter, Lara,
Djungla, Jenny og Ramboline i deres nye hjem - Europas største elefantanlæg.

KNUTHENBORG SAFARI PARK 

OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Højby
Nykøbing
Vig st.
Asnæs
Fårevejle
Holbæk
Roskilde

Onsdag 14. september Pris  920,-

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

Børnerabat op til 11 år, kr. 60,00

Foto: Daniel Villadsen



SHE LOVES YOU – MUSICAL
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OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Højby
Nykøbing
Vig
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Holbæk
Roskilde

Søndag 24. april Pris  1.025,-

Verdenspremiere på en helt ny musical, med sange fra det 
imponerende repertoire som John Lennon og Paul McCartney 
skabte sammen, og som blev udødeliggjort af The Beatles.

kl. 09:40
kl. 09:50
kl. 10:05
kl. 10:20
kl. 10:30
kl. 10:40
kl. 11:00
kl. 11:30

OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Højby
Nykøbing
Vig
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Holbæk
Roskilde

Fredag 27. maj Pris  945,-

Spændende koncertoplevelse med DR Pigekoret i den smukke Koncertsal. 

kl. 15:30
kl. 15:40
kl. 15:55
kl. 16:10
kl. 16:20
kl. 16:30
kl. 16:50
kl. 17:20

Alt sammen viklet ind i en humoristisk, ro-
mantisk og dramatisk historie, fortalt gennem
verdens bedste kærlighedssange.
Tid til, på egen hånd, at gå en tur i Tivoli inden
forestillingen, nyde de mange forårsblomster
og evt. finde lidt frokost.

Buskørsel til og fra Tivoli.

A-billetter.

Hjemkomst kl. 19:00 – 21:00.

Turen:

Bliv revet med af sange som Let It Be, In My
Life, Blackbird og Across the Universe, når
Maria Lucia, Birgitte Raaberg, 22 skuespillere
og det 17-mands orkester, byder velkommen
til den historiske verdenspremiere på musica-
len She Loves You.

Dette er fortællingen om en moderne familie,
hvor alle har deres egne udfordringer med
kærligheden. Sat til Lennon og McCartneys
udødelige sange, oplever vi både den nye,
unge kærligheds naivitet, den eksisterende
kærlighed forandre sig og den livslange kær-
lighed blomstre på ny. 

Ved ankomst til Koncerthuset får vi en ander-
ledes rundvisning, hvor vi kommer helt tæt
på den unikke stemning bag kulissen, før det
hele går løs. Rundvisningen slutter med en
drink i foyeren inden koncerten starter.

På hjemturen serveres en sandwich og
øl/vand i bussen.

Dirigent: Philip Faber

Billetter på 1. balkon

Hjemkomst kl. 22:30 – 00:20

Turen:

I over 80 år har DR Pigekoret været en del af
danskernes lydbillede. Den røde tråd i korets
virke er den danske sang i alle dens afskyg-
ninger, og pigerne bevæger sig frit mellem
Grundtvigs salmer, moderne værker, kendte
popsange og fællessang. 
I den smukke Koncertsal får vi mulighed for
at opleve DR Pigekoret helt tæt på, i samspil
med markante musikere fra både den klassi-
ske og den rytmiske verden. Koret retter
fokus mod den udtryksfulde a cappella kor-
musik og udfordrer rammerne for en klassisk
koncert i et program, der sætter de gamle
mestre overfor nye toner. En koncertople-
velse som bygger bro mellem værker, genrer
og mennesker. 

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.

DR PIGEKORETS SOMMERAFTEN
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OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Højby
Nykøbing
Vig 
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Holbæk
Roskilde

Torsdag 9. juni Pris  930,-

Lækker frokostbuffet ”helt ude i skoven” på Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov. Rørende, medrivende og musikalsk forestilling om
Kai Normann Andersens tid på Gjorslev Gods under 2. verdenskrig.

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

ingen anden mulighed end, at de selv må
flygte fra Gjorslev, inden Gestapo kommer for
at arrestere dem.
Forestillingen følger de virkelige begivenhe-
der, der har udspillet sig på og omkring slottet,
og indeholder nogle af de sange Kai Normann
komponerede til PH’s tvetydige tekster som ”I
dit korte liv”, ”Jeg gi’r mit humør en gang lak”
og ”Man binder os på mund og hånd”.
Efter forestillingen er der lidt til at man, på
egen hånd, kan gå rundt og se lidt af slottet.
En prægtig korsformet middelalderborg med
søjlehal, omgivet af voldgrav og opført af
kalksten fra Stevns Klint og munkesten. Hi-
storien går tilbage til ca. år 1396 – 1400, hvor
roskildebispen Peder Jensen Lodehat opførte
borgen Gjorslev. Den mægtige biskop var ri-
gets kansler og Dronning Margrete I’s ven og
rådgiver. Lodehat stod bag Kalmarunionen,
hvor de tre nordiske lande samledes under
Dronning Margretes ledelse. Borgen består af
det kvadratiske 30 meter høje tårn og de fire
fløje i korsbygningen. 

Hjemkomst kl. 18:00-19:30

Turen:

Turen går til Stevns og Traktørstedet Gjorslev
Bøgeskov. Her nyder vi en overdådig frokost-
buffet, fuld af hjemmelavede lækkerier, tilbe-
redt af sæsonens friske råvarer. Traktørstedet
er beliggende i helt fantastiske omgivelser,
med stranden i forhaven, skoven i ryggen og
udsigt til Øresundsbroen og lufthavnen.

Efter frokosten kører vi den korte vej til Gjors-
lev Gods, hvor vi skal overvære den spæn-
dende musikalske forestilling, ”Kai Normann
og Krigen – flugten fra Gjorslev”. 
Der leves et muntert liv på Søgaard ved Gjors-
lev Slot, hvor Kai Normann Andersen og hu-
struen Ellen Gottschalch tilbringer deres
sommerferier under besættelsen i 2. verdens-
krig. Bølgerne går højt, og det kunstneriske
par bliver hurtigt gode venner med familien
Tesdorpf fra Gjorslev Slot.
Under jødeforfølgelsen i 1943 yder Kai en ind-
sats for frihedskampen, ved at skjule jøder i
kælderen på Søgaard. Situationen spidser for
alvor til, da rygterne om arrestationer af de
danske revyfolk løber stærkt. Kai og Ellen ser

KAI NORMANN OG KRIGEN – FLUGTEN FRA GJORSLEV – TEATER
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CIRKUSREVYEN 2022 

OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Lørdag 16. juli 
Lørdag 06. august
Lørdag 30. juli Pris  1.095,-

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 2022. I 2022
bliver Lisbet Dahls sæson nummer 34 også
hendes finalesæson. Siden 1974 har hun,
som medvirkende og som instruktør, fået os
til at grine, til at undres – og til at tænke. Vi
husker parodierne på bl.a. Birthe Rønn, Angela
Merkel og Lars Løkke. Listen af parodier og
ikoniske numre Lisbet Dahl har vist os i Cirkus-
revyen er lang. Sammen med Niels Olsen, Hen-
rik Lykkegaard, Merete Mærkedahl og Carsten
Svendsen udgør hun 2022-holdet. Cirkusrevy

debutanten Carsten Svendsen har tidligere
medvirket i bl.a. Hjørring- og Sønderborg Re-
vyerne, samt en lang række forestillinger på
Det Ny Teater, Aarhus Teater m.fl. Det nye
stærke hold er klar til at løfte arven efter Ulf
Pilgård, og lave en fantastisk sommerrevy i
teltet.
Glæd jer til en festlig aften på Bakken.
Kapelmester er, som sædvanlig, James Price -
for 22. gang. 
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

22

I 2022 bliver Lisbeth Dahls sæson nummer 34 den sidste, i det ikoniske grønne
telt på Dyrehavsbakken.

SIDSTE ÅR 
MED LISBETH

DAHL

LISBET DAHL
NIELS OLSEN

HENRIK LYKKEGAARD
MERETE MÆRKEDAHL
CARSTEN SVENDSEN



NYKØBING F. REVYEN 2022 

OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Højby
Nykøbing
Vig st.
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Holbæk
Ringsted

Lørdag 13. august Pris  1.175,-

Den succesfulde Nykøbing Falster Revy fejrer 110 års jubilæum. 

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

Turen:

I 2022 er det 110 år siden at den første revy
blev spillet i Nykøbing Falster – og det skal
fejres!
Mange år efter at den første revy blev spillet i
1912, blev Sejr Volmer-Sørensen direktør, og
nu blev byen for alvor kendt for sin sommer-
revy – nemlig under navnet Revykøbing. 
Rigtig mange skuespillere har gennem tiderne
stået på denne scene, lige fra Kai Løvring, Jes-
per Klein, Grethe Sønck og Birthe Kjær til Asger
Reher, Trine Gadeberg, Pernille Schrøder og
mange flere.

Glæd jer til et helt nyt revyhold 2022 og et ny-
renoveret teater.

Årets revyhold består af Rasmus Krogsgaard,
Bente Eskesen, Troels Malling, Kristine Yde,
Gordon Kennedy og naturligvis kapelmester
og revydirektør Mickey Pless.
Et stærkt hold, både bag og på scenen, som
står klar til at give publikum en festlig, folkelig
og fornøjelig revyoplevelse. 
Vi begynder eftermiddagen med revyens
lækre kolde bord, der afsluttes med kaffe og
kage. 

Hjemkomst kl. 19:00-21:00.
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HØSTFESTEN PÅ BORREBY HERREBORG 

OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Højby
Nykøbing
Vig st.
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Holbæk
Roskilde

Søndag 20. november Pris  1.095,-

Skal du kun se én musical i dit liv, så vælg West Side Story. Leonard Bernstein og
Stephen Sondheims udødelige klassiker efter Shakespeares Romeo og Julie er et
evigt symbol på, at kærligheden er størst.

kl. 11:25 
kl. 11:35
kl. 11:50
kl. 12:05
kl. 12:15
kl. 12:25
kl. 12:45
kl. 13:15

Turen:

I Operahuset mødes vi af den smukke foyer
med lysskulpturer, Per Kirkebys kobberrelief-
fer og udsigt over Københavns havn. Et fanta-
stisk smukt hus, der lover fantastiske, med-
rivende oplevelser. 
West Side Story sættes i scene, når Bernsteins
elskede musical om Tony og Maria for første
gang opføres i Operaen. Det Kongelige Teaters
balletmester, Nikolaj Hübbe, koreograferer
efter Jerome Robbins’ originale dansetrin.
Bernstein gendigtede Shakespeares tragedie
Romeo og Julie til historien om Tony og Marias
umulige forelskelse i skyggen af New Yorks
bandekrig. Temaerne vold og død som under-

OPSAMLING:

AFGANG/PRIS:   

Højby
Nykøbing
Vig st.
Asnæs
Fårevejle
Svinninge
Holbæk
Ugerløse

Søndag 25. september Pris  740,-

Årets festligste høstfest, som i ægte Morten Korch-stil oser af de gamle dage på
landet, med masser af sang og muntre indslag.

kl. 09:40
kl. 09:50
kl. 10:05
kl. 10:20
kl. 10:30

kl. 10:40
kl. 11:00
kl. 11:15

holdning forargede publikum ved premieren,
men kritikken blev overskygget af Bernsteins
musik. Hans soundtrack var et mix af klassisk
musik og den musik, man hørte på klubber og
på gaden i hans hjemby New York, jazz og la-
tinamerikanske rytmer. Med mere end 30
medvirkende på scenen og Det Kongelige
Kapel er der lagt op til en pragtopsætning på
Operaens Store Scene.
Efter forestillingen serveres en sandwich samt
en øl/vand i bussen. 

Prisgruppe A billetter.

Hjemkomst kl. 19:00 – 21:00

nyde showet, når de festlige karakterer bevæ-
ger sig på scenen, fra scenen og ud blandt
publikum. Helt i Morten Korchs ånd er showet
fyldt med dansk landbo-nostalgi, humor, dans
og de populære sange fra de herlige film. 
Efter en festlig eftermiddag, holder bussen
klar til at køre os retur til vores opsamlings-
steder.
Medvirkende på scenen er Revydirektør Jan
Schou, Mona Britt Nykjær og et farverigt en-
semble. Jørn Bonde er kapelmester.

Hjemkomst kl. 17:00-18:30.

Turen:

Turen går til Skælskør hvor vi, lige uden for
byen, finder Borreby Gods, en af Danmarks
smukkeste Herreborge, med skydeskår og
skoldehuller, og omgivet af dobbelt voldgrav.
Godset, som emmer af historie, har været i Ca-
stenschiold familiens eje siden 1783, og drives
i dag primært som landbrugsvirksomhed.
Siden 2012 har godset ligeledes været et kul-
turelt samlingspunkt, med teater i stedets
mægtigste lade. 
Ved ankomst til Borreby tages vi imod af sku-
espillerne fra dagens festlige høstfestshow. I
den store teatersal, som er pyntet flot op til
høstfest, starter vi med en lækker høstplatte.
Herefter er det om at holde på stråhatten og

WEST SIDE STORY – OPERAHUSET 
VI 

ANBEFALER 
TILMELDING 
INDEN 1.9.

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



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.


