
Vi kører mod Nordfyn og rammer 
Bogense sidst på formiddagen.
Byen emmer af liv i denne første 
weekend i august, hvor der hvert år 
afholdes rosenfestival. Byens gader 
er pyntet med flotte skulpturer lavet 
af roser i alle farver. Årets tema er 
royalt, så det bliver spændende at 
se de fine udstillinger.
Der vil være tid til at gå på opdagel-
se i Bogenses hyggelige gader. Gå 
forbi kirken, vandtårnet, byens torv 
og se den lille lokale Manneken 
Pis, som er en tro kopi af origina-
len, som står i Bruxelles. Alle steder 
bliver vi mødt med flotte skulpturer 
lavet af roser.
Hen på eftermiddagen mødes vi 
igen ved bussen og kører et par ki-
lometer uden for Bogense for at be-

søge de mange rosenmarker, og her 
får vi en rundvisning af rosengart-
neren, som fortæller om de mange 
sorter, og hvordan man passer dem. 
Hvis vi har plads i bussen, er der 
mulighed for at købe en enkelt rose 
eller 2 med hjem til sin egen have.
På vejen hjem skal vi nyde en dej-
lig fiskebuffet i fiskerestauranten 
på Båringskov gl. Badehotel med 
den skønneste udsigt over vandet. 
Til buffeten er der inkluderet en øl/
vand eller et glas vin.
Husk, at der på en dagsudflugt 
med Riis Rejser altid indgår en hyg-
geprins eller -prinsesse, som efter 
bedste evne og sammen med chauf-
føren sørger for den gode udflugts-
stemning.

Rejsefakta
Afrejse fra Jylland

Afrejse     Pris
Lø 01.08  640,-

Prisen inkluderer
Hyggeprins, buskørsel i **** bus, 
program til Rosenfestivalen, rundvisning i 
rosenmarkerne, fiskebuffet på Båringskov 
inkl. en drikkevare samt lovpligtige skatter 
og afgifter.

Tilkøb
Fast plads i bussen: 30,-/20,-/15,-

Rosenfestival  
i Bogense 

Busrejse, 1 dag

Højdepunkter
•	 Oplev dejlige Nordfyn

•	 Besøg i rosenmarkerne

•	 Mere end 100.000 roserEndagsudflugt til 

Påstigning  Afgang      Hjemkomst
Horsens Banegård  10.00      21.15
Hedensted, Statoil  10.15      21.00
Vejle, Papuga Bus Vinding 10.45      20.30
Fredericia Banegård 11.15      20.00  

Bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring til os på 70 11 47 11  


