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VELKOMMEN

Vi har hermed fornøjelsen at præsentere  
vores nye program for 2020.

Vi byder velkommen til vore 49. sæson med udflugter i 
DEJLIGE DANMARK.

Af nyheder i år har vi bl.a. ture i forbindelse med 100 året for  
Genforeningen. Vi skal en tur i skovtårnet i Gisselfeld  

Klosters skove, på VW & Retro museum, og til rovfugleshow m.m.

Ligeledes prøver vi igen med 2-dages ture, da flere har efterspurgt 
disse. Vi har valgt et par underholdningsture til København, hvor vi 
starter med den nye musical ”Vild med Dans” samt Cirkusrevyen, 

hvor vi skal opleve Ulf Pilgaard, inden han går på pension.

Derudover har vi igen en koncert med André Rieu, revyture til 
Cirkusrevyen (1 dag) og Odense sommerrevy, sejlture på  

Kielerkanalen samt selvfølgelig også nogle af de traditionelle og 
”gode gamle ture” rundt i vores dejlige land.

Vi gør opmærksom på, at det er vigtigt at medbringe: Pas, det blå 
EU-Sygesikringskort, og det er anbefalelsesværdigt at medbringe 

en rejseforsikring med hjemtransport – også selv om det kun er en 
1-dags tur over grænsen.

Vi står gerne til rådighed med tilrettelæggelse og tilbud, såfremt I 
er en forening eller gruppe, der skal på en udflugt eller flerdagstur.

Det er muligt at bestille turene på vores hjemmeside 
www.centrumturist.dk eller 

via telefon, alle hverdage mellem kl. 09:00 og 15:00

Vi håber 2020 igen bliver et godt år med gode og spændende ture, 
som bliver kørt i nyere og behagelige turistbusser  

– med vores rutinerede chauffører.
 

DEJLIGE DANMARK  
UDFLUGTER MED INDHOLD OG HYGGE

Med venlig hilsen
Centrum Turist

Frederiks Allé 149
8000 Aarhus C

Telefon 86 19 00 00 - www.centrumturist.dk

Afventer tekst

VELKOMMEN

Riis Rejser har fra og med sæson 2021 overtaget planlæg-
ning og afvikling af DEJLIGE DANMARK fra Centrum Tu-
rist, Århus og Bjert Busser, Kolding, som begge naturligvis 
fortsætter med at levere bus og chauffører på udflugterne.

Alle udflugterne kan ses og bestilles på vores hjemmeside: 
www.riisrejser.dk/en-dagsrejser
Her kan du bestille udflugter og rejse døgnet rundt, lige-
som du på hverdage kan ringe til os på telefon. 
Hvis du gerne vil modtage din bekræftelse på din bestil-
ling pr. brev med fysisk post, beregner vi 65,- kr. i forsen-
delsesomkostninger til Quickbrev med PostNord.

Praktiske bemærkninger
Det er vigtigt, at du på udflugter til Tyskland medbringer 
pas og det blå EU-Sygesikringskort. Det er desuden anbe-
falelsesværdigt at medbringe en rejseforsikring med hjem-
transport – også selv om det kun er en 1-dagsudflugt.

Fast plads i bussen
Inden afrejse foretager vi sædefordeling i tilmeldingsræk-
kefølge fra bussens forreste del og bagud. Hvis du ønsker 
en bestemt plads i bussen, har du mulighed for at købe 
den allerede ved tilmelding og sikre dig den for hele 
rejsen.
Bemærk at sædereservationen/den faste plads ikke gælder 
i eventuelle transferbusser.
Sæderne 1-4 (række 1) koster 30 kr. at reservere
Sæderne 5-16 (række 2-4) koster 20 kr. at reservere
Sæderne 17-54 (række 5-14) koster 15 kr. at reservere

Generelle bestemmelser
Se www.riisrejser.dk/rejsebestemmelser

Vel mødt på udflugterne!

Venlig hilsen
Riis Rejser

Telefon 70114711
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OVERSIGT 2021 OVERSIGT 2021

OPLEVELSER OPLEVELSERDATO DATOMÅNED MÅNEDSIDE SIDE

      
      

TORSKE TUR – GODT NYTÅR  24  JAN.   8TORSKE TUR – GODT NYTÅR  24  JAN.   8
FRIJSENBORGSKOVENE 31  JAN.  9FRIJSENBORGSKOVENE 31  JAN.  9
MINISEUM 7  FEB.  9MINISEUM 7  FEB.  9
FROKOSTTUR TIL TREND KRO 14  FEB.  10FROKOSTTUR TIL TREND KRO 14  FEB.  10
HAUGHUS GODS ANTIK OG KRÆMMERMARKED 21  FEB.  10HAUGHUS GODS ANTIK OG KRÆMMERMARKED 21  FEB.  10
DANSK KLOKKEMUSEUM OG SØNDERJYSK SKOLEMUSEUM 28  FEB.  11DANSK KLOKKEMUSEUM OG SØNDERJYSK SKOLEMUSEUM 28  FEB.  11
CENTRUM TURIST FYLDER ÅR  – DET FEJRER VI…  7  MAR.  11CENTRUM TURIST FYLDER ÅR  – DET FEJRER VI…  7  MAR.  11
KROKUS FESTIVAL I HUSUM 13  MAR.  12KROKUS FESTIVAL I HUSUM 13  MAR.  12
HEDEKAFFE RISTERI OG VW & RETRO MUSEUM 20  MAR.  13HEDEKAFFE RISTERI OG VW & RETRO MUSEUM 20  MAR.  13
WELLINGS LANDSBYMUSEUM 28  MAR.  14WELLINGS LANDSBYMUSEUM 28  MAR.  14
VERDENSKORTET  30  MAR.  15VERDENSKORTET  30  MAR.  15
SCHACKENBORG SLOT  1  APR.  16SCHACKENBORG SLOT  1  APR.  16
DALSGAARD ANTIK  2  APR.  17DALSGAARD ANTIK  2  APR.  17
SUPPETUR TIL KØLKÆR  4  APR.  17SUPPETUR TIL KØLKÆR  4  APR.  17
SEJLTUR PÅ SLIEN  5  APR.  18SEJLTUR PÅ SLIEN  5  APR.  18
SILKEBORGOMRÅDET 7  APR.  19SILKEBORGOMRÅDET 7  APR.  19
KLÆGAGER 11  APR.  20KLÆGAGER 11  APR.  20
HUMLEMAGASINET 13  APR.  21HUMLEMAGASINET 13  APR.  21
MUSEUM FOR PAPIRKUNST 15  APR.  22MUSEUM FOR PAPIRKUNST 15  APR.  22
DANMARKS STØRSTE TULIPANFESTIVAL 17  APR.  23DANMARKS STØRSTE TULIPANFESTIVAL 17  APR.  23
VEJLE OG KONGERNES JELLING 20  APR.  24VEJLE OG KONGERNES JELLING 20  APR.  24
VEJLSKOVGAARD OG FRU MØLLER 22  APR.  25VEJLSKOVGAARD OG FRU MØLLER 22  APR.  25
AVERNAKØ 24  APR.  26AVERNAKØ 24  APR.  26
VENØ  27  APR.  27VENØ  27  APR.  27
SEJLTUR PÅ KIELERKANALEN RENDSBORG - KIEL 30  APR.  28SEJLTUR PÅ KIELERKANALEN RENDSBORG - KIEL 30  APR.  28
DEN ROMANTISKE HAVE FORÅRSMARKED 2  MAJ  29DEN ROMANTISKE HAVE FORÅRSMARKED 2  MAJ  29
BRUNKULSLEJERNE 4  MAJ  30BRUNKULSLEJERNE 4  MAJ  30
DAMGÅRDS TULIPANMARKER 6  MAJ  31DAMGÅRDS TULIPANMARKER 6  MAJ  31
SAMSØ 8  MAJ  32SAMSØ 8  MAJ  32
MOLS OG HELGENÆS MED GUIDE 11  MAJ  33MOLS OG HELGENÆS MED GUIDE 11  MAJ  33
HADERSLEV FJORD OG ÅRØ 13  MAJ  34HADERSLEV FJORD OG ÅRØ 13  MAJ  34
LÆSØ 15  MAJ  35LÆSØ 15  MAJ  35
FUR 18  MAJ  36FUR 18  MAJ  36
BRØDREMENIGHEDEN I CHRISTIANSFELD  20  MAJ  37BRØDREMENIGHEDEN I CHRISTIANSFELD  20  MAJ  37
DESIGNER OUTLET I NEUMÜNSTER 22  MAJ  38DESIGNER OUTLET I NEUMÜNSTER 22  MAJ  38
FÖHR 23  MAJ  39FÖHR 23  MAJ  39
SILKEBORG ØRNERESERVAT OG DEN GENFUNDNE BRO 24  MAJ  40SILKEBORG ØRNERESERVAT OG DEN GENFUNDNE BRO 24  MAJ  40
KONGSDAL ÅBEN HAVE 26  MAJ  41KONGSDAL ÅBEN HAVE 26  MAJ  41
ANDRÉ RIEU KONCERT 28  MAJ  42ANDRÉ RIEU KONCERT 28  MAJ  42
ENDELAVE – ÅRETS Ø 2020 30  MAJ  43ENDELAVE – ÅRETS Ø 2020 30  MAJ  43
ODENSE SOMMERREVY MED ”PICNIC”  1  JUNI  44ODENSE SOMMERREVY MED ”PICNIC”  1  JUNI  44
UD I DET BLÅ - CHAUFFØRENS FAVORITTER 3  JUNI  45UD I DET BLÅ - CHAUFFØRENS FAVORITTER 3  JUNI  45
CIRKUSREVYEN SIDSTE SÆSON MED EN LEGENDE 5  JUNI  46CIRKUSREVYEN SIDSTE SÆSON MED EN LEGENDE 5  JUNI  46
BAAGØ 6  JUNI  47BAAGØ 6  JUNI  47
DEN GAMLE GRÆNSE 8 DEN GAMLE GRÆNSE 8   JUNI 48JUNI 48
BAG KULISSEN PÅ TV2 OG BYVANDRING 10  JUNI  49BAG KULISSEN PÅ TV2 OG BYVANDRING 10  JUNI  49
OMØ 12  JUNI  50OMØ 12  JUNI  50
GOTTORP SLOT OG SLESVIG 15  JUNI  51GOTTORP SLOT OG SLESVIG 15  JUNI  51
UD I DET BLÅ - CHAUFFØRENS FAVORITTER 17  JUNI  52UD I DET BLÅ - CHAUFFØRENS FAVORITTER 17  JUNI  52
ORØ 19  JUNI  53ORØ 19  JUNI  53
JESPERHUS BLOMSTERPARK 22 JUNI 54JESPERHUS BLOMSTERPARK 22 JUNI 54
SKT. HANS AFTEN 23  JUNI 55SKT. HANS AFTEN 23  JUNI 55
MANDØ 26  JUNI 56MANDØ 26  JUNI 56
SKAGEN 29  JUNI 57SKAGEN 29  JUNI 57
SILD MED DANSKTALENDE GUIDE 1  JULI 58SILD MED DANSKTALENDE GUIDE 1  JULI 58
SKOVTÅRNET 3  JULI 59SKOVTÅRNET 3  JULI 59
HJERL HEDE 6  JULI  60HJERL HEDE 6  JULI  60

GRAM SLOT – SOMMERMARKED 8  JULI  61GRAM SLOT – SOMMERMARKED 8  JULI  61
FRIEDRICHSTADT  10  JULI 62FRIEDRICHSTADT  10  JULI 62
KORSBÆK PÅ BAKKEN 13  JULI  63KORSBÆK PÅ BAKKEN 13  JULI  63
SILD MED DANSKTALENDE GUIDE 15  JULI 64SILD MED DANSKTALENDE GUIDE 15  JULI 64
DESIGNER OUTLET I NEUMÜNSTER 17  JULI 65DESIGNER OUTLET I NEUMÜNSTER 17  JULI 65
SVANEN OG VETERANTOGET 18  JULI  66SVANEN OG VETERANTOGET 18  JULI  66
SEJLTUR PÅ KIELERKANALEN RENDSBORG - BRUNSBÜTTEL 20  JULI  67SEJLTUR PÅ KIELERKANALEN RENDSBORG - BRUNSBÜTTEL 20  JULI  67
SKOVTÅRNET 22  JULI 68SKOVTÅRNET 22  JULI 68
SKAGEN 24 JULI  69SKAGEN 24 JULI  69
ALRØ MED DE BERØMTE TARTELETTER 27  JULI  70ALRØ MED DE BERØMTE TARTELETTER 27  JULI  70
SILD MED DANSKTALENDE GUIDE 29  JULI  71SILD MED DANSKTALENDE GUIDE 29  JULI  71
DITLEVSDAL BISONFARM 31  JULI 72DITLEVSDAL BISONFARM 31  JULI 72
FRIEDRICHSTADT  3  AUG.  73FRIEDRICHSTADT  3  AUG.  73
MUNKEBO OG KERTEMINDE 5  AUG.  74MUNKEBO OG KERTEMINDE 5  AUG.  74
ROSENFESTIVAL I BOGENSE 8  AUG.  75ROSENFESTIVAL I BOGENSE 8  AUG.  75
DESIGNER OUTLET I NEUMÜNSTER 10.  AUG.  76DESIGNER OUTLET I NEUMÜNSTER 10.  AUG.  76
SILD MED DANSKTALENDE GUIDE 12  AUG.  77SILD MED DANSKTALENDE GUIDE 12  AUG.  77
CIRKUSREVYEN OG KØBENHAVN - 2 DAGE 14-15  AUG.  78_79CIRKUSREVYEN OG KØBENHAVN - 2 DAGE 14-15  AUG.  78_79
UD I DET BLÅ - CHAUFFØRENS FAVORITTER 17  AUG. 80UD I DET BLÅ - CHAUFFØRENS FAVORITTER 17  AUG. 80
SAMSØ 19 AUG.  81SAMSØ 19 AUG.  81
FANØ  21  AUG.  82FANØ  21  AUG.  82
SKARØ  24  AUG.  83SKARØ  24  AUG.  83
UD I DET BLÅ - CHAUFFØRENS FAVORITTER 26  AUG. 84UD I DET BLÅ - CHAUFFØRENS FAVORITTER 26  AUG. 84
SEJLTUR PÅ KIELERKANALEN RENDSBORG - KIEL 28  AUG.  85SEJLTUR PÅ KIELERKANALEN RENDSBORG - KIEL 28  AUG.  85
VIBORG  31  AUG.  86VIBORG  31  AUG.  86
DESIGNER OUTLET I NEUMÜNSTER  2  SEPT.  87DESIGNER OUTLET I NEUMÜNSTER  2  SEPT.  87
AGERSØ 4  SEPT.  88AGERSØ 4  SEPT.  88
MARIAGER FJORD OG HVIDSTEN KRO 8.  SEPT.  89MARIAGER FJORD OG HVIDSTEN KRO 8.  SEPT.  89
HØSTMARKED I NYVANG 11  SEPT.  90HØSTMARKED I NYVANG 11  SEPT.  90
ENERGIMUSEET 15  SEPT.  91ENERGIMUSEET 15  SEPT.  91
RØMØ MED GUIDE 18  SEPT.  92RØMØ MED GUIDE 18  SEPT.  92
THY 22  SEPT. 93THY 22  SEPT. 93
SORT SOL 25 SEPT.  94SORT SOL 25 SEPT.  94
LILLE VILDMOSE 29  SEPT..  95LILLE VILDMOSE 29  SEPT..  95
LØVFALDSTUR MED ÅL TIL FEGGESUND 3  OKT.  96LØVFALDSTUR MED ÅL TIL FEGGESUND 3  OKT.  96
VINSMAGNING HOTEL DES NORDENS 9  OKT. 97VINSMAGNING HOTEL DES NORDENS 9  OKT. 97
GLUD MUSEUM OG JUELSMINDE HALVØEN 17  OKT.  98GLUD MUSEUM OG JUELSMINDE HALVØEN 17  OKT.  98
FRØSLEVLEJREN OG GRÅSTEN 23  OKT.  99FRØSLEVLEJREN OG GRÅSTEN 23  OKT.  99
ÅLETUR TIL GJERRILD KRO 31  OKT.  100ÅLETUR TIL GJERRILD KRO 31  OKT.  100
TIRPITZ MUSEUM BLÅVAND 6  NOV. 101TIRPITZ MUSEUM BLÅVAND 6  NOV. 101
MORTENS AFTEN 10.  NOV.  102MORTENS AFTEN 10.  NOV.  102
JUL PÅ GAVNØ SLOT 13  NOV.  102JUL PÅ GAVNØ SLOT 13  NOV.  102
JULEMARKED I TØNDER 17  NOV.  103JULEMARKED I TØNDER 17  NOV.  103
JULEMARKED PÅ EGESKOV SLOTJULEMARKED PÅ EGESKOV SLOT 20 NOV. 104
JULMARKED I FLENSBORG 24-27 NOV.  105JULMARKED I FLENSBORG 24-27 NOV.  105
JULEMARKED I LÜBECK 24  NOV.  106JULEMARKED I LÜBECK 24  NOV.  106
JUL PÅ BAKKEN 26  NOV. 107JUL PÅ BAKKEN 26  NOV. 107
JULEMARKED PÅ GRAM SLOT 27  NOV.  108JULEMARKED PÅ GRAM SLOT 27  NOV.  108
JULEMARKED I KIEL 27  NOV.  109JULEMARKED I KIEL 27  NOV.  109
IND UNDER JUL – KRUSMØLLE 30  NOV.  110IND UNDER JUL – KRUSMØLLE 30  NOV.  110
JULMARKED I FLENSBORG                                         1, 4, 8, 11 OG 15  DEC.  105JULMARKED I FLENSBORG                                         1, 4, 8, 11 OG 15  DEC.  105
JULEMARKED I LÜBECK 4  DEC.  106JULEMARKED I LÜBECK 4  DEC.  106
JULEFROKOST PÅ GJERRILD KRO 5  DEC.  111JULEFROKOST PÅ GJERRILD KRO 5  DEC.  111
MAGISK JUL 7  DEC. 112MAGISK JUL 7  DEC. 112
JULEMARKED I KIEL 8  DEC. 109JULEMARKED I KIEL 8  DEC. 109
JULEGAVETUR – GOD JUL 12.  DEC.  113JULEGAVETUR – GOD JUL 12.  DEC.  113
INDKØBSTURE TIL TYSKLANDINDKØBSTURE TIL TYSKLAND  . 113
GENERELLE BESTEMMELSER FOR TURE MED DEJLIGE DANMARKGENERELLE BESTEMMELSER FOR TURE MED DEJLIGE DANMARK  . 114 
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TORSKE TUR – GODT NYTÅR
Søndag den 24. januar

Aarhus  Kl. 10.00 – 16.30
Hinnerup  Kl. 10.30 – 16.00

Hadsten  Kl. 10.40 – 15.50
Randers  Kl. 11.00 – 15.30

Traditionen tro starter vi året med nytårstorsk; en dejlig 
spise oven på den ”fede julemad”. 
Hvert år er dette en rigtig hyggelig tur! Vi kører via 
Allingåbro, Vivild og Fjellerup til Gjerrild Kro, hvor vi 
får serveret den friskfangede nytårstorsk. Er du mere 
til en stegt rødspætte, er dette også muligt. Hjemturen 
går forbi Ørum og gennem Løvenholm Skov til vores 
hjembyer.

Husk at angive om du ønsker torsk eller rødspætte ved 
bestilling.

BUSTUR • TORSKESPISNING

395,-

FRIJSENBORGSKOVENE
Søndag den 31. januar

Vi kører i dag ad hyggelige små veje og kigger på vinter-
landskabet. Vi laver en lille udflugt inden vi kommer til 
Frijsenborgskovene, hvor vi også kommer forbi Frijsen-
borg Slot.
Middagen indtager vi på restaurant Pøt Mølle. Der er sat 
god tid af, og under middagen får vi fortalt om området, 
Kroen og Slottet. Der bliver også mulighed for at gå en 
tur i området, og de hurtige kan måske nå ud til Marsk 
Stigs Kilde. Herefter går det hjemad igen.

BUSTUR • MIDDAG INKL. 1. GENSTAND

395,-

Aarhus Kl. 09.30 – 16.30
Hinnerup  Kl. 10.00 – 16.00

Hadsten Kl. 10.10 – 15.50
Randers Kl. 10.30 – 15.30

MINISEUM
Søndag den 7. februar

En dejlig eftermiddagstur i det skønne område ved Mari-
ager Fjord. 
Vi kører først til Miniseum, som de tidligere ejer af 
Auning kro startede for 21 år siden.
Museets største attraktion er en kopi af Gl Estrup Slot i 
skala 1:12, hvilket er verdens største miniature. Ellers er 
hele deres samling Europas største samling af kunsthånd-
værk i skala 1:12.
Vi får en rundvisning med fortællinger om samlingen.  
Efter besøget kører vi langs fjorden til Færgekroen i 
Hadsund. Her vil vi, med udsigt over fjorden, sidde og få 
kaffe og ta’ selv kagebord med flere slags kager. 
Hjemturen går ad andre småveje mod vores hjembyer.

BUSTUR • KAFFE OG KAGEBORD

280,-

Aarhus  Kl. 12.00 – 18.00
Hinnerup  Kl. 12.30 – 17.30
                                                

Hadsten  Kl. 12.50 – 17.20
Randers  Kl. 13.00 – 17.00 
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FROKOSTTUR TIL TREND KRO
Søndag den 14. februar

Aarhus Kl. 09.00 – 17.00
Hinnerup Kl. 09.30 – 16.30

Hadsten  Kl. 09.40 – 16.20
Randers Kl. 10.00 – 16.00

Det er efterhånden også en traditionstur, at vi skal op til 
Gitte på Trend Kro og have hendes dejlige frokostbuffet 
og en kop kaffe.
Vi kører ad de små veje over Hobro, Års, Gatten, Vilsted, 
Rønbjerg Havn og Vitskøl Kloster til Trend Kro, hvor 
frokosten venter os. 
Hjemturen går over Strand og ad Margueriteruten, forbi 
godset Lerchenfeldt, Vester/Øster Bølle, Ålestrup, Fjeldsø, 
Bjerregrav, Vammen og Tjele til Randers og Aarhus.

BUSTUR • FROKOSTBUFFET

355,-

HAUGHUS GODS   
ANTIK OG KRÆMMERMARKED

Søndag den 21. februar

Turen går til Haughus Gods, som blev opført i år 1750. 
Godset er smukt beliggende mellem Vejle og Jelling. I 
dag bruges bygningerne til café, gårdbutik med salg 
af møbler, brugskunst, antik og kræmmermarked samt 
privat bolig.
Inden vi kommer til Haughus Gods, skal vi ind og have 
en dejlig 2-retters middag på Jelling Kro. 
Herefter går turen videre til Haughus Gods, hvor der er 
god tid på egen hånd til at gøre et godt køb. Inden turen 
atter går hjemad, får vi kaffe og kage i caféen.

BUSTUR • MIDDAG • KAFFE OG KAGE

450,-

Randers  Kl. 09.00 – 18.00
Hadsten  Kl. 09.20 – 17.40
Hinnerup  Kl. 09.30 – 17.30

Aarhus       Kl. 10.00 – 17.00
Skanderborg   Kl. 10.25 – 16.40

DANSK KLOKKEMUSEUM OG  
SØNDERJYSK SKOLEMUSEUM

Søndag den 28. februar

Randers Kl. 09.00 – 19.00
Hadsten Kl. 09.20 – 18.40
Hinnerup Kl. 09.30 – 18.30

Aarhus     Kl. 10.00 – 18.00
Skanderborg  Kl. 10.25 – 17.40

På Dansk Klokkemuseum hører du om de danske klok-
ketraditioner, om bordklokker, dyreklokker, klokkespil 
og klokker i trafikken. Hør fortællingen om, hvor vigtige 
klokkerne har været op igennem historien, og hvordan 
de stadig bruges den dag i dag. 
Og så skal vi i skole! Vi besøger Sønderjysk Skolemu-
seum, der viser et varieret udbud af skolehistoriske 
genstande, som du måske vil kunne nikke genkendende 
til. Vi kigger også på skoletyper fra middelalderen op til i 
dag, klosterskoler, latinskoler, almueskoler m.m. 
Vi starter dog med at køre til Tyrstrup Kro, som venter os 
med en 2-retters menu, og efter besøget på museerne 
får vi kaffe og kage fra bussen.

BUSTUR • MIDDAG • ENTRÉ • GUIDE
KAFFE OG KAGE

495

DEJLIGE DANMARK FYLDER ÅR 
– DET FEJRER VI… 

Søndag den 7. marts

Vi kører ad hyggelige veje til vores bestemmelsessted, 
hvor der venter os en dejlig middag. Herefter er der tra-
ditionen tro et lotteri, hvor der er mulighed for at vinde 
en lille gave. Inden vi kører hjemover, hygger vi os med 
kaffe og lagkage.

BUSTUR • MIDDAG • LOTTERI • KAFFE OG KAGE

450,-

Aarhus Kl. 09.30 – 17.30
Hinnerup  Kl. 10.00 – 17.10

Hadsten Kl. 10.10 – 17.00
Randers Kl. 10.30 – 16.30



KROKUS FESTIVAL I HUSUM
Lørdag den 13. marts

I dag går turen syd for den dansk-tyske grænse, og med 
en kaffepause undervejs, kører vi til Husum. Her er der 
hvert forår en Krokusfestival, hvor millioner af krokusser 
pryder Slotsparken. Oplevelsen er helt unik, både farve- 
og duftindtrykkene er chokerende stærke. 
Du skal ganske enkelt have oplevet det med egne sanser 
for helt at forstå, hvad det her drejer sig om. Vi ankom-
mer sidst på formiddagen, og der er god tid i byen til, 
at du selv kan finde noget frokost på en af de mange 
restauranter i byen.
Du kan også besøge Husum Slot, som er bygget i 
Hollandsk stil i 1500-tallet og blev en residens for de 
Gottorpske fyrster på vestkysten. Der er et stort kunst-
håndværkermarked i slottets indre gård med mere end 
50 boder. Gå en tur på markedspladsen eller den idylliske 
havn, eller gå i butikker, som har lørdagsåbent. Midt på 
eftermiddagen kører vi tilbage mod Danmark. Ved græn-
sen bliver der en pause til indkøb og/eller aftensmad, 
inden vi fortsætter til vores hjembyer.

HUSK: Pas, Euro, det blå EU-Sygesikringskort og at  
have en rejseforsikring med hjemtransport.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • KAFFE OG KAGE

375,-

Randers          Kl. 06.30 – 20.30
Hadsten     Kl. 06.50 – 20.10
Hinnerup     Kl. 07.00 – 20.00 

Aarhus       Kl. 07.30 – 19.30
Skanderborg   Kl. 07.55 – 19.10

DEJLIGE DANMARK   1312 1-dags ture

HEDEKAFFE RISTERI  
OG VW & RETRO MUSEUM

Lørdag den 20. marts

Aarhus   Kl. 08.00 – 19.00
Hinnerup   Kl. 08.30 – 18.30

Hadsten  Kl. 08.40 – 18.20
Randers  Kl. 09.00 – 18.00

Efter endt opsamling går turen vestpå via Viborg og Hol-
stebro til den lille by Ulfborg, hvor vi skal besøge Kafferi-
steriet Hedekaffe. Risteriet er en lille familievirksomhed, 
der lægger stor vægt på kvalitet fremfor kvantitet. Der 
er brugt flere år på at sammensætte de rigtige bønner, 
og derefter finjustere ristningen, så de er nået frem til 
den bløde langtidsvirkende smag, som er Hedekaffens 
særlige kendetegn. Vel ankommet skal vi have en dejlig 
brunch og selvfølgelig kaffe samt et foredrag om kaf-
feristning m.m. Der er naturligvis også mulighed for at 
købe den foretrukne kaffe med hjem. 
Herfra går det videre til VW & Retro Museet. Det er et 
privat museum, der er startet i 2015, også beliggende 
i Ulfborg. Museet har flere VW-biler, trailere, knallerter, 
cykler og diverse tilbehør. Der også indsamlet en del 
retro ting fra 50´erne og op til 70´erne, med bl.a. en 
”Mormorstue”, en Brugs og en Købmandsforretning. 
Udstillingsområdet er på 1.700 m² fordelt på flere haller. 
Inden hjemturen får vi kaffe og kage på museet.

BUSTUR • BRUNCH • FOREDRAG • ENTRÉ  
KAFFE OG KAGE

635,-



WELLINGS LANDSBYMUSEUM
Søndag den 28. marts

Vi starter med at køre til Kongeåkroen, hvor der venter 
os en dejlig 2-retters menu.
Efter middagen kan du strække benene, og gå en tur 
i den store have, som grænser ned til Kongeåen med 
besigtigelse af mindestenen og de nye skulpturer, der er 
lavet af Karin Lorentzen i forbindelse med anlægningen 
af Kongeåstien.
Vi kører derefter mod Lintrup, og til Wellings Landsby-
museum, som er Danmarks mest særprægede museum, 
hvor du kan gå på opdagelse i en hel landsby fra om-
kring år 1900. Landsbyen er bygget som små huse, og 
du finder skolestue, købmand, frisør, posthus, karlekam-
mer, soveværelse, stuer fra klunketiden og meget, meget 
mere. Helt speciel er kirken, der i nyere tid har været 
anvendt i forbindelse med vielser. I alt er der 36 rum med 
hver sin historie. 
Vi starter med en introduktion, og bagefter er det tid til 
at se mere på egen hånd. Der er blandt andet en stor 
samling af gamle landbrugsmaskiner, værktøj anvendt af 
skomagere, fiskere, tagdækkere, biavlere, ja, stort set alt, 
hvad der har været af håndværk anno 1900, er repræ-
senteret. Vi slutter opholdet med kaffe, bolle og lagkage.

BUSTUR • MIDDAG • ENTRÉ • INTRODUKTION 
 KAFFE OG KAGE

490,-

Randers    Kl. 08.30 – 18.30
Hadsten    Kl. 08.50 – 18.10
Hinnerup    Kl. 09.00 – 18.00 

Aarhus      Kl. 09.30 – 17.30
Skanderborg   Kl. 09.55 – 17.10

DEJLIGE DANMARK   1514 1-dags ture

VERDENSKORTET
Tirsdag den 30. marts

Aarhus Kl. 12.00 – 18.30
Hinnerup  Kl. 12.30 – 18.00

Hadsten Kl. 12.40 – 17.50
Randers  Kl. 13.00 – 17.30

Skaberen af Verdenskortet, Søren Poulsen, blev født i 
1888 i Danmark. Efter en tid i Amerika vendte han tilba-
ge til sin hjemegn, hvor han overtog sit barndomshjem 
ved Klejtrup sø.
Da man en dag skulle afvande de omkringliggende enge, 
dukkede en sten, der mindede meget om Jylland, frem. 
Da fik Søren idéen til at bygge sin egen lille verden…
Verdenskortet er bygget i årerne 1944-69. Kortet måler 
45x90 m. 1 breddegrad på 111 km svarer til 27 cm på 
kortet.
Vi ankommer til Verdenskortet i Klejtrup omkring 
kl. 14.00 og får en fortælling om stedet og om hvad vi 
skal opleve. Herefter bliver der lidt tid på egen hånd, 
inden vi får kaffe, med tilbehør,

BUSTUR • ENTRÉ • GUIDE • KAFFE OG KAGE

350,-



SCHACKENBORG SLOT
Skærtorsdag den 1. april 

Vi kører i dag sydpå, og med en kaffepause under-
vejs, kører vi til Øster Højst kro, som venter os med en 
2-retters menu. Herefter skal vi til Schackenborg, hvor vi 
får en spændende guidet rundvisning. Vi skal høre om 
dengang Møgeltønderhus, som slottet hed fra begyn-
delsen, var en af den danske krones og kirkes bastioner 
i kampen mod de holstenske grever. Ligeledes om de 
mange historier omkring opførelsen af Schackenborg 
og de 11 generationer Schack, som har boet på 
Schackenborg Slot. I 1978 vendte slottet atter tilbage til 
det danske Kongehus. Prinseparret boede på slottet indtil 
2014, og bruger det nu som deres andet hjem. 
Efter et fint ophold her, kører vi til Skærbækcenteret og 
får kaffe og lagkage inden hjemturen.

Vi gør opmærksom på at rundvisningen ikke er egnet for 
gangbesværede, pga. slottets indretning.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • MIDDAG 
 GUIDE • RUNDVISNING • KAFFE OG KAGE

730,-

Randers      Kl. 07.30 – 20.30
Hadsten Kl. 07.50 – 20.10
Hinnerup Kl. 08.00 – 20.00

Aarhus     Kl. 08.30 – 19.30
Skanderborg  Kl. 08.55 – 19.10

DEJLIGE DANMARK   1716 1-dags ture

DALSGAARD ANTIK
Langfredag den 2. april

Aarhus Kl. 12.00 – 19.00
Hinnerup Kl. 12.30 – 18.30

Hadsten Kl. 12.40 – 18.20
Randers Kl. 13.00 – 18.00

En spændende tur til Dalsgaard Antik i Dommerby. Der 
er pyntet op til en af landets største påskeudstillinger i 
de 2000 m² store udstillingslokaler. Gårdens rummelige 
stuehus og længer er indrettet som antikvitetsforretning. 
Man finder her et stort udvalg i gamle møbler, porce-
læn, gamle glas, nips, malerier, brugskunst m.m. I laden 
findes et galleri med lys og servietter
Vi nyder eftermiddagskaffen i Caféen, hvor der er udsigt 
over Skive Fjord.

BUSTUR • KAFFE OG KAGE

275,-

SUPPETUR TIL KØLKÆR
Påskedag søndag den 4. april

Randers  Kl. 09.00 – 17.30
Hadsten  Kl. 09.20 – 17.10
Hinnerup Kl. 09.30 – 17.00

Aarhus       Kl. 10.00 – 16.30
Skanderborg   Kl. 10.25 – 16.10

Traditionen tro kører vi til Kølkær Selskabslokaler Påske-
dag. Det bliver en dejlig og hyggelig dag, hvor der er 
god tid til det hele, og vi kører en smuk tur ad mindre 
veje både frem og tilbage.
I Kølkær nyder vi en dejlig middag bestående af: Klar 
suppe med boller, oksekød i peberrodssovs og fløderand 
med kirsebærsovs.
På hjemturen finder vi et godt sted til at holde en pause, 
hvor vi får kaffe og kage fra bussen.

BUSTUR • MIDDAG • KAFFE OG KAGE

450,-



SEJLTUR PÅ SLIEN
2. påskedag mandag den 5. april

Når vi er samlet, får vi kaffe og et rundstykke. Vi fortsæt-
ter ned over grænsen, til Kappln. 
Her går vi kl. 11.45 ombord på hjuldamperen Schlei 
Princess som sejler os en skøn tur på Slien.
Vi sejler i et stille og roligt tempo til Schleimünde og 
tilbage til Kappln igen. 
Udover sejlturen med det unikke landskab skal vi nyde 
en dejlig frokostbuffet, hvortil vi kan få vand, saft og 
kaffe/the.
Efter vi igen har fast grund under fødderne, kører vi op 
mod grænsen, hvor vi gør et holdt ved Fleggaard, så der 
bliver mulighed for at handle. Vi får kaffe og kage fra 
bussen, inden vi kommer hjem.

HUSK: Pas, Blå EU-sygesikringsbevis og en rejseforsikring 
med hjemtransport samt Euro til at betale øvrige  

drikkevarer på skibet.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • SEJLTUR 
BRUNCH BUFFET • KAFFE OG KAGE

615,-

Randers  Kl. 06.30 – 19.30 
Hadsten Kl. 06.50 – 19.10 
Hinnerup Kl. 07.00 – 19.00 

Aarhus     Kl. 07.30 – 18.30
Skanderborg   Kl. 07.55 - 18.10

DEJLIGE DANMARK   1918 1-dags ture

SILKEBORGOMRÅDET
Onsdag den 7. april

Randers Kl. 09.00 – 18.00
Hadsten Kr. 09.20 – 17.40

Hinnerup Kl. 09.30 – 17.30
Aarhus Kl. 10.00 – 17.00

Landskabet i og omkring Silkeborg - Søhøjlandet er helt 
unikt. Den store variation af landskabstyper er en fryd for 
både øje og sjæl. Skovområdet ved Silkeborg er landets 
største med sine 224 km2. Silkeborgegnen mønstrer 
dermed et imponerende naturområde, der er helt unikt i 
Danmark. I Søhøjlandet kan du finde Danmarks længste 
vandløb - Gudenåen, og landets største søområde. Der 
er i alt 51 søer og mere end 500 km vandkant.
Vi skal spise i hyggelige omgivelser på Indelukkets 
spisested, som ligger ved Remstrup Å, der er en del af 
Gudenå systemet. Vi skal have en dejlig 2- retters menu 
inkl. en øl eller vand. Efter frokosten kører vi en smuk tur 
i det naturskønne område og kommer også til Himmel-
bjerget, hvor der bliver tid til at gå en tur op på toppen, 
for dem som ønsker dette. 
Vi får vores eftermiddagskaffe og kage på Hotel Himmel-
bjerget, inden vi igen skal hjemad.

BUSTUR • MIDDAG • KAFFE

525,-



KLÆGAGER
Søndag den 11. april

Den Gamle Digegreves Gård er stuehuset til den oprinde-
lige firlængede gård bygget i 1857.
Navnet henviser til, at gårdens seneste beboer og hans 
far før ham havde titlen Digegreve.
Gården drives i dag af Ruth og Christian Lorenzen, og 
blev i 2017 kåret som Danmarks smukkeste Bondegård. 
Efter ankomst får vi en rundvisning og fortællingen om 
gårdens historie. Herefter skal vi nyde en 2-retters menu. 
Vi skal også på en rundtur i området, hvor Christian 
kører med som guide og fortæller om ”spor i Marsken” 
med mange gode fortællinger om alt og alle, som har 
præget Marsken fra istid til nutid. Tilbage på gården får 
vi kaffe og kage samt en fortælling om det sønderjyske 
kaffebord.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • RUNDVISNING 
MIDDAG • RUNDTUR • KAFFE OG KAGE

605,-

Randers Kl. 07.00 – 19.30
Hadsten Kl. 07.20 – 19.10
Hinnerup Kl. 07.30 – 19.00

Aarhus       Kl. 08.00 – 18.30
Skanderborg   Kl. 08.25 – 18.10

DEJLIGE DANMARK   2120 1-dags ture

HUMLEMAGASINET
Tirsdag den 13. april

Randers Kl. 08.30 – 19.00
Hadsten Kl. 08.50 – 18.40
Hinnerup Kl. 09.00 – 18.30

Aarhus       Kl. 09.30 – 18.00
Skanderborg   Kl. 09.55 – 17.40

Vi kører i dag ned gennem Jylland, og over Lillebælts-
broen til Fyn. Her kører vi ad de små veje på noget af det 
nordlige Fyn til Harndrup, hvor vi skal have en 2-retters 
middag.
Herefter kører vi til Humlemagasinet, hvor vi kan se en 
udstilling med temaet “Porcelæn i lange baner”, Hum-
lemuseet, Sigfred Pedersen museet eller det historiske 
dukkemuseum. Hvis vejret er til det, kan man se besøgs-
haverne på i alt 10 tdr. land.
Vi starter med at få en fælles introduktion til Humlema-
gasinet, og derefter vil der være tid på egen hånd til at 
gå rundt i de forskellige udstillinger.
Inden vi atter kører hjemad, skal vi ind i Cafeen og have 
kaffe og Prinsesse Marie Lagkage.

BUSTUR • MIDDAG • ENTRÉ OG INTRUDUKTION 
KAFFE OG KAGE

625,-



MUSEUM FOR PAPIRKUNST
Torsdag den 15. april.

I dag besøger vi Nordens eneste museum for papirkunst, 
som åbnede i 2018.
I udstillingsområdet findes kerneudstillingen med 
fantastiske værker af den verdenskendte psaligraf Bit 
Vejle samt skiftende udstillinger, som viser og formidler 
papirkunst, papirdesign og papirkunsthåndværk. Psali-
grafi betyder løst oversat at tegne med saks. Der er også 
et spændende papirværksted, hvor du selv kan udforske 
papirets muligheder som materiale.
Fra Randers kører vi en smuk tur op over Hobro, Aars, 
over Aggersundbroen til Fjerritslev og til Svinkløv, hvor 
vi laver en afstikker og har tid til et kig på det nyopfør-
te badehotel efter det gamle brændte i 2016. Vi kører 
videre over Tranum Plantager og Rødhus Klit til Blokhus, 
hvor vi på Restaurant Nordstjernen skal nyde flere retter 
fra en lækker stor buffet. 
Derefter skal vi have en spændende rundvisning og tid 
på egen hånd på museet for papirkunst. 
De hurtige kan måske også lige nå hen i Blokhus Lys 
eller se nogle Klarborg nisser i butikkerne, som ligger 
i gåafstand fra museet. Hjemturen kører over Aalborg 
tilbage til Randers og Aarhus med kaffe og kage i bussen 
undervejs.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE
FROKOSTBUFFET • ENTRÉ • RUNDVISNING

KAFFE OG KAGE

 610,-

Århus Kl. 07.30 – 19.00
Hinnerup  Kl. 08.00 – 18.30

Hadsten Kl. 08.10 – 18.20
Randers Kl. 08.30 – 18.00

DEJLIGE DANMARK   2322 1-dags ture

DANMARKS STØRSTE  
TULIPANFESTIVAL

Lørdag den 17. april

Randers Kl. 06.15 – 20.30
Hadsten Kl. 06.35 – 20.10
Hinnerup  Kl. 06.45 – 20.00

Aarhus     Kl. 07.15 – 19.30
Skanderborg  Kl. 07.40 – 19.10

Vi kører over Fyn til Gavnø Slot ved Næstved på Sydsjæl-
land. Her starter vi med rundvisning på slottet, hvor vi 
også oplever Slotskapellet, som betegnes som Nordens 
mest farverige kirkerum. På slottet er der en stor samling 
antikviteter og en permanent malerisamling på over 
1.000 værker med bl.a. Nordens ældst bevarede por-
trætter, malet omkring år 1.460. 
Efter rundvisningen på ca. 1 time, er det tid til frokost i 
Café Tulipanen. Derefter er der tid på egen hånd til at 
opleve den meget smukke park. Flere tusinde tulipansor-
ter i eventyrlige farvespil, fremvises i en enestående 
palette af sorter, bede og sammensætninger. De førende 
løgavlere viser deres ypperste præstationer. Tulipanfe-
stivalen består af tidlige og sene sorter, og de smukke 
tulipaner vil pryde i slotsparken. Parken består også af 
”De 6 sansers Have”, Den romantiske have, sommerfug-
leanlægget samt det kønne bindingsværkshus.
På hjemturen får vi kaffe og kage i bussen.

 
BUSTUR • BRO • KAFFE OG RUNDSTYKKE • ENTRÉ  

RUNDVISNING • FROKOST • KAFFE OG KAGE

820,-



VEJLE OG KONGERNES JELLING
Tirsdag den 20. april 

Der er sket en hel del på Vejles havnefront de seneste år. 
Bl.a.  Bølgen og Fjordenhus. Olafur Eliassons markante 
bygning Fjordenhus i havnebassinet i Vejle er på 9.000 
m² og består af fire sammenhængende cylindre, der med 
en højde på 28 meter rejser sig op af vandet og skaber 
en forbindelse mellem Vejle Fjord og Vejle centrum.
Der bliver et ophold på egen hånd til at gå en tur og 
besigtige de særprægede bygninger.
Herefter kører vi til Skovdal Kro, der ligger smukt med 
udsigt over Fårup sø. Her nyder vi en 2-retters menu.
Vi kører nu til Kongernes Jelling hvor vi starter med at få 
et spændende foredrag. Der bliver også tid til at gå rundt 
på museet eller en tur ud og se på blandt andet Rune-
stenene. Harald Blåtand rejste den store sten mellem 
år 960 og 985, og man troede engang, det var Harald 
der var afbilledet. Stenen blev rejst til minde om Haralds 
forældre og står stadig på sin oprindelige plads. Man 
fandt senere ud af, at det er Kristus, der er afbilledet, og 
at stenen er et symbol på overgangen fra hedenskab til 
kristendom. Vi slutter dagen med kaffe, bolle og lagkage 
på Jelling Kro.

BUSTUR • MIDDAG • ENTRÉ • FOREDRAG • KAFFE 

575,-

Randers Kl. 08.30 – 19.00
Hadsten Kl. 08.50 – 18.30
Hinnerup Kl. 09.00 – 18.20

Århus      Kl. 09.30 – 18.00
Skanderborg   Kl. 09.55 – 17.40

DEJLIGE DANMARK   2524 1-dags ture

VEJLSKOVGAARD OG FRU MØLLER
Torsdag den 22. april

Randers Kl. 08.30 – 18.00
Hadsten Kl. 08.50 – 17.40

Hinnerup Kl. 09.00 – 17.30
Aarhus Kl. 09.30 – 17.00

På Vejlskovgaard producerer Hans Jacob Fenger og søn-
nen Claus mælk. Hans Jacob er 3. generation og Claus 
er 4. generation på gården syd for Aarhus. Gården er fra 
1868 og har været i familiens eje siden 1921. I 2012 blev 
der bygget nye stalde på gården i samarbejde med Real 
Dania. Der er omkring 400 køer i løsdriftsstald samt til-
hørende ungdyr. Køerne malkes i en sildebensmalkestald 
med 6 malkerobotter. Hans Jacob og Claus driver 250 
hektar, hvilket svarer til 500 fodboldbaner. På markerne 
dyrker de græs og majs til foder samt byg, hvede og raps 
til salg. Til gården hører i alt 5 nærliggende ejendomme.
Vi får en rundvisning og en fortælling om livet på en 
moderne ”bondegård”
Vi kører herefter til Søvind kro, som venter os med en 
dejlig 2-retters middag.
Turen fortsætter til Fru Møllers Mølleri, som også 
indeholder Gårdbutik, slagteri, ismejeri og restaurant. 
Vi får tid til at gå på opdagelse i de forskellige butikker, 
inden vi får kaffe, ½ nybagt bolle og Fru Møllers kringle i 
restauranten. Herefter går det hjem igen.

BUSTUR • RUNDVISNING • MIDDAG 
 KAFFE OG KAGE

495,-



AVERNAKØ
Lørdag den 24. april.

Vi kører i dag til Fåborg, hvorfra vi sejler til Avernakø. 
Dette lille paradis i det sydfynske øhav har en alsidig 
natur fra engene på Avernakø til bakkerne i Korshavn. 
Efter ankomst til Avernakø mødes vi med vores lokale 
guide, som tager os med på en rundtur med stop ved 
kirken, de traditionsrige Majtræer, og ved den fantastiske 
udsigt over Drejet, der forbinder de to oprindelige øer, 
Avernakø og Korshavn.
Undervejs gør vi holdt ved Landhotellet, hvor vi får en 
traditionel frokostbuffet suppleret med ø-produkter og 
hjemmebagt brød og herefter kaffe med småkager. Der 
bliver naturligvis også tid til at handle i Gårdbutikken, 
inden vi godt mætte i såvel mave som sind tager færgen 
tilbage til Fåborg.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • FÆRGE   
GUIDE • FROKOSTBUFFET

635,-

Randers Kl. 06.00 – 19.30
Hadsten Kl. 06.20 – 19.10
Hinnerup Kl. 06.30 – 19.00

Aarhus     Kl. 07.00 – 18.30
Skanderborg  Kl. 07.25 – 18.10

DEJLIGE DANMARK   2726 1-dags ture

VENØ
Tirsdag den 27. april

Aarhus Kl. 08.00 – 18.30
Hinnerup Kl. 08.30 – 18.00

Hadsten Kl. 08.40 – 17.40
Randers Kl. 09.00 – 17.30

Turen i dag går til Venø, som ligger i den vestlige del af 
Limfjorden nord for Struer. Vi kører direkte til færgen i 
Struer og får kaffe og et rundstykke undervejs. Med fær-
gen kommer vi hurtigt til den lille ø Venø. Øen er 7,5 km 
lang og 1,5 km bred på det bredeste sted. Øen dækker 
646 ha. På Venø bor der ca. 200 fastboende. 
Efter ankomst til øen skal vi ind på Venø Kro og have en 
Venø-bøf med kartofler, salat og brød. 
Efterfølgende kører vi en dejlig rundtur på øen, hvor vi 
har en lokal guide med. 
Vi kommer forbi Venø Kirke, der er opført midt i 
1500-tallet og med sine blot 12 x 6 meter, 74 m2 og 55 
siddepladser betegnes den som landets mindste. Vi skal 
også se Venø Havn der blev etableret af øens fiskere og 
landmænd for over 100 år siden. I dag udgør den en 
hyggelig lystbådehavn. 
Efter rundturen skal vi tilbage til Venø Kro og have kaffe 
og lagkage, inden vi atter sejler tilbage til fastlandet, og 
kører mod vores hjembyer.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • FÆRGE 
MIDDAG • GUIDE • KAFFE OG KAGE

615,-



SEJLTUR PÅ KIELERKANALEN. 
RENDSBORG - KIEL

Store bededag fredag den 30. april

Vi kører ned over grænsen og fortsætter til Rendsborg, 
hvor vi går ombord på den over 100 år gamle og gen-
nemrestaurerede hjuldamper ”Freya”, som sejler os til 
Kiel. Kielerkanalen er 100 km lang og blev lavet sidst i 
1800-tallet. Den er blevet udvidet flere gange, og i dag 
sejler der ca. 50.000 skibe igennem om året. Hvem ved, 
måske kommer vi til at sejle side om side med et af de 
store containerskibe eller måske et krydstogtsskib? Ud-
over udsigten og den rolige sejlads skal vi også nyde en 
lækker brunchbuffet inkl. kaffe/te, saftevand og isvand. 
Bussen venter på os i Kiel kl. 14.30 og efter 3,5 times 
skøn sejltur, bevæger os igen nordpå. Vi får en kop kaffe 
og kage undervejs. Der bliver gjort holdt ved et grænse-
supermarked, hvor der vil være tid til evt. at købe noget 
aftensmad.

HUSK: Pas, det blå EU-Sygesikringskort og en rejseforsik-
ring med hjemtransport samt Euro til at betale  

øvrige drikkevarer på skibet.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • SEJLTUR 
BRUNCHBUFFET • KAFFE OG KAGE

800,-

Randers Kl. 06.00 – 20.30
Hadsten Kl. 06.20 – 20.10
Hinnerup Kl. 06.30 – 20.00 

Aarhus      Kl. 07.00 – 19.30
Skanderborg  Kl. 07.25 – 19.10

DEJLIGE DANMARK   2928 1-dags ture

DEN ROMANTISKE HAVE 
FORÅRSMARKED

Søndag den 2. maj

Randers Kl. 07.30 – 18.30 
Hadsten Kl. 07.50 – 18.10 
Hinnerup Kl. 08.00 – 18.00 

Aarhus     Kl. 08.30 – 17.30
Skanderborg  Kl. 08.55 – 17.10

Vi kører i dag til Fyn. Første stop bliver lige efter Lille-
bæltsbroen, hvor vi skal have kaffe og rundstykker fra 
bussen. Turen går nu videre til Sanderumgaard. Den 
romantiske have. Her har de et af Fyns største forårsmar-
keder, som opleves på egen hånd. Der er 158 standplad-
ser med et stort og varieret udbud af spændende planter 
og ting til haven, men også specialiteter, brugskunst og 
kunsthåndværk er rigt repræsenteret. Der er desuden 
lokale Fynske madboder, hvor man kan få stillet sulten, 
og i Café Vognporten serverer de kaffe og lagkage. 
Forplejningen er for egen regning, men med i prisen er 
der mulighed for en rundvisning i den Romantiske have, 
som foregår en gang i timen. Man vil også kunne høre 
spændende foredragsholdere i foredragsteltet. 
Kl. 15.00 starter vores hjemtur.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • ENTRÉ 

325,-



BRUNKULSLEJERNE 
Tirsdag den 4. maj

Den ca. 16 km² store Søby Brunkulslejer, som vi skal 
besøge i dag, ligger i dag som et uoverskueligt og rodet 
område som følge af brunkulsgravningen i årene 1940-
1970. Her nedlagde man 29 gårde under 2.verdenskrig, 
og gravede over 1.650 ha. og opbyggede en barakby til 
2.000 indbyggere for at forsyne Danmark med brændsel 
i form af brunkul. 
Museet skildrer arbejdsliv og dagligliv for de arbejdere, 
som sled i Søby Brunkulslejer. 
Gennem alle år bliver det til cirka 10.000, som har arbej-
det i Danmarks største brunkulsdistrikt. 
Vi kører først til Kølkær Selskabslokale, hvor vi skal ind 
og have en dejlig 2-retters middag. Derefter kører vi til 
Brunkulslejerne, og her møder vi vores guide, der viser 
rundt i lejerne og på museet. Efter dette ophold kører vi 
tilbage til Kølkær Selskabslokaler, hvor vi skal have kaffe 
og kage.

BUSTUR • MIDDAG • ENTRÉ • GUIDE  
KAFFE OG KAGE

595,-

Randers Kl. 08.30 – 19.30
Hadsten Kl. 08.50 – 19.10

Hinnerup Kl. 09.00 – 19.00
Aarhus Kl. 09.30 – 18.30

DEJLIGE DANMARK   3130 1-dags ture

DAMGÅRDS TULIPANMARKER
Torsdag den 6. maj

Randers Kl. 09.00 – 18.00
Hadsten Kl. 09.20 – 17.40
Hinnerup Kl. 09.30 – 17.30

Aarhus      Kl. 10.00 – 17.00
Skanderborg   Kl. 10.25 – 16.40

Viste du, at der i Danmark produceres ca. 10 millioner 
tulipanløg, men der sælges ca. 100 millioner tulipaner? 
Differencen er importeret fra Holland enten som løg eller 
afskårne blomster. 
I Danmark er der ca. 40 ha. marker med tulipanløg 
hvoraf de 4 ha. ligger i Fole. Til sammenligning er der i 
Holland ca. 9000 ha.
Efter endt opsamling kører vi til Jels. Her skal vi ind og 
have en dejlig 2-retters middag. 
Herefter går turen videre til Fole, hvor Damgårds Tuli-
paner har sine marker fyldt med tulipaner, som meget 
gerne skulle blomstre på denne tid.
Vi gør et ophold her, og mødes med Mogens Damgård 
som vil fortælle os lidt om tulipaner m.m., mens vi kan 
nyde det imponerende syn, og få en kop kaffe og kage 
fra bussen

BUSTUR • MIDDAG • KAFFE OG KAGE 

400,-



SAMSØ
Lørdag den 8. maj

Samsø har en størrelse på 114 km2, og på dette areal 
findes en ubeskriveligt smuk og meget afvekslende 
natur, der byder på mange oplevelser. På øen ligger en 
perlerække af hyggelige landsbyer – i alt 22 større eller 
mindre med hvert sit særpræg og charme. 
Vi vil se og få fortællingen om de gamle bygninger 
og gårde, som i generationer var fundamentet for 
udviklingen af Samsø som et stolt landbrugssamfund. 
Samsø-kartoflen er kendt af alle - men historien bag den 
er måske ikke. Den skal vi selvfølgelig høre undervejs. 
Gårdene står der endnu - men udviklingen har betydet, 
at helt andre erhvervsformer er dukket op. Iværksætteri 
er et nøgleord, når man taler om erhverv på Samsø, og 
mange iværksættere har netop slået sig ned i de samske 
gårde.
Vi kører direkte mod Hou, hvorfra vi sejler til Sælvig. 
Ombord bliver der serveret morgencomplet, og snart er 
vi på Samsø, hvor vores lokalguide venter os. Han fører 
os rundt på øen, som han kender som sin egen bukse-
lomme. Vi starter med at se Sydøen.
Ved middagstid får vi en 2-retters menu inkl. 1 genstand 
på Restaurant Dokken.
Eftermiddagen bruges ligeledes sammen med vores 
guide som vil vise os Nordøen. Vi gør et ophold i Nordby, 
hvor gadekær, bindingsværk, klokketårn og stokroser 
fuldender rammen om denne smukke landsby.  
Ombord på færgen til Hou, er der bestilt kaffe og kage. 

BUSTUR • FÆRGE • MORGENCOMPLET • GUIDE  
 MIDDAG INKL. 1 GENSTAND • KAFFE OG KAGE

700,-

Randers  Kl. 07.30 – 18.30
Hadsten Kl. 07.50 – 18.10

Hinnerup Kl. 08.00 – 18.00
Aarhus Kl. 08.30 – 17.30

DEJLIGE DANMARK   3332 1-dags ture

MOLS OG HELGENÆS MED GUIDE
Tirsdag den 11. maj

Aarhus Kl. 09.00 – 18.30
Hinnerup Kl. 09.30 – 18.00

Hadsten Kl. 09.40 – 17.50
Randers Kl. 10.00 – 17.30

Vi kører i dag til det dejlige Mols, og vi tager en guide 
med, så vi kan få noget historie.
Der er ingen tvivl om, at Mols Bjerge er et af Danmarks 
mest iøjnefaldende landskaber. De dramatiske og smuk-
ke bakker blev skabt i den sidste istid, da store istunger 
skubbede sten og sand foran sig. Vi hører bl.a. om Kalø 
Slotsruin, ophævelsen af den danske Købstadslov i 1860, 
kulturhistorien udtrykt i landskabets mange gravhøje fra 
forskellige tidsaldre, Draget, som skiller Mols fra Helge-
næs, Sydspidsen af Helgenæs, Sletterhage med Sletter-
hage Fyr, Helgenæs som et vigtigt og aktivt centrum for 
Vikingetidens liv og samfund, General Ryes Skanser, og 
ikke mindst årsagen til de mange Molbohistorier som 
knytter sig til egnen og befolkningen.
Middagen indtager vi i Femmøller, hvor vi skal ind på 
Skovmøllen og have en 2-rettes menu, og der er også 
eftermiddagskaffe og kage fra bussen.

BUSTUR • GUIDE • MIDDAG • KAFFE OG KAGE

475,-



HADERSLEV FJORD OG ÅRØ
Torsdag den 13. maj Kristi Himmelfartsdag

Sejlturen gennem Haderslev Fjord er en usædvanlig smuk 
naturoplevelse. Den 12 km lange smalle og bugtede 
fjord er meget varieret og giver en enestående chance 
for at komme tæt på et fascinerende samspil mellem 
vand og land, dyre- og planteliv.
Vi kører direkte til Haderslev, hvor vi går ombord på 
MS Helene, som sejler os fra Haderslev til Årø, der er 
beliggende i Lillebælt. Ombord på skibet får vi en dejlig 
2-retters menu.
Efter ankomst til den 5,66 km² store ø, med godt 150 
indbyggere, mødes vi med vores bus og vores lokal-
guide, som tager os med rundt på den lille hyggelige ø 
og fortæller os om livet på øen. Vi kommer bl.a. forbi 
vingården, Brummers gård og kirken. Efter en fin rundtur 
går vi igen ombord på MS Helene, der sejler os tilbage til 
Haderslev. Undervejs får vi kaffe og kage.

BUSTUR • SEJLTUR • INKL. MIDDAG • GUIDE  
KAFFE OG KAGE

635,-

Randers Kl. 08.45 – 19.15
Hadsten Kl. 09.05 – 18.55
Hinnerup Kl. 09.15 – 18.45

Aarhus      Kl. 09.45 – 18.15
Skanderborg  Kl. 10.10 – 17.55

DEJLIGE DANMARK   3534 1-dags ture

LÆSØ
Lørdag den 15. maj

Aarhus Kl. 07.30 – 23.00
Hinnerup Kl. 08.00 – 22.30

Hadsten Kl. 08.10 – 22.20
Randers Kl. 08.30 – 22.00

Ta´ med på denne spændende tur til Læsø med den 
særprægede natur. Vi kører direkte til Frederikshavn, 
hvorfra vi på 90. min. sejler til Læsø. Ombord serveres en 
let frokost i form af en sandwich eller lign.
Ved ankomsten får vi en lokalguide på bussen, som viser 
den største ø i Kattegat frem. Undervejs på rundturen får 
vi kaffe og kage fra bussen. Vi skal se hele øen med al 
dens natur, stilhed, erhverv og infrastruktur. Vi skal besø-
ge Læsø Saltsyderi, hvor der er foredrag om saltproduk-
tionen og mulighed for at købe det berømte Læsøsalt. 
Vi skal se og høre om en af øens kirker og dens historie, 
om Læsøs tangtage som er det eneste sted i denne del 
af verdenen, hvor de er bevaret og bliver renoveret samt 
om Øens havne og det lokale hummerfiskeri. 
Inden vi sætter kursen mod Frederikshavn, skal vi ind på 
en lokal restaurant og have et lækkert stjerneskud og en 
dessert.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • FÆRGE 
LET FROKOST• GUIDE • KAFFE OG KAGE • MIDDAG 

875,-



FUR
Tirsdag den 18. maj

Via Skive når vi til den lille Færgeby Branden. Efter fem 
minutters sejlads ankommer vi til Fur, hvor middagen 
venter os på Færgekroen.
Vi har på denne tur fået en fantastisk guide, og I skal 
glæde jer til at få en anderledes rundtur på den, på man-
ge måder, meget særprægede ø. Vi kommer bl.a. til øens 
vestligste punkt, hvor du kan fornemme den kraftige 
erosion, øens højeste punkt – Bette Jenses Hyw, hvor der 
vil være mulighed for at se vidt omkring, molérudgrav-
ningerne, hvor der står en søjle af molér, og du kan se, 
hvordan undergrunden er foldet af ismasserne, Langsted 
Huller, hvor vi kommer helt tæt på erosionskløfterne 
og kan se langs de stejle klinter, som står med foden i 
Limfjordens vande.
Inden vi forlader øen, bliver der serveret kaffe med lagka-
ge på Fur Færgekro.
Vi kan se tilbage på en oplevelsesrig dag og forhåbentlig 
med lysten til atter at gense denne særprægede ø.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • FÆRGE 
MIDDAG • GUIDE • KAFFE OG KAGE

560,-

Aarhus  Kl. 08.30 – 19.30
Hinnerup Kl. 09.00 – 19.00

Hadsten Kl. 09.10 – 18.50
Randers Kl. 09.30 – 18.30

DEJLIGE DANMARK   3736 1-dags ture

BRØDREMENIGHEDEN I  
CHRISTIANSFELD

Torsdag den 20. maj

Randers Kl. 08.30 – 19.00
Hadsten Kl. 08.50 – 18.40
Hinnerup Kl. 09.00 – 18.30

Aarhus      Kl. 09.30 – 18.00
Skanderborg   Kl. 09.55 – 17.40

Christiansfeld kaldes også Brødremenighedens by, da 
den blev grundlagt af pietistiske herrnhutere fra Midt-
tyskland i 1773. Herrnhuterne var dygtige håndværkere, 
der byggede en enkel og smuk by. De gamle hånd-
værkstraditioner holdes ved lige, bl.a. ved fremstilling af 
honningkager efter 200 år gamle, hemmelige opskrifter.
Vi kører først til Den Gamle Grænsekro, hvor de venter 
os med middag. Herefter kører vi til Christiansfeld – den 
eneste Brødremenigheds by i Danmark. Her får vi en 
guidet rundvisning i byen, der bl.a. omfatter besøg i kir-
ken, Brødremenighedens specielle kirkegård, Gudsageren 
og en spadseretur blandt de gamle historiske bygninger. 
Det hele krydres med Brødremenighedens historie, en 
fortælling om de gamle kakkelovne og de berømte Chri-
stiansfelder-Honningkager. Vi slutter dagen af med kaffe 
og honningkage på Den Gamle Grænsekro.

BUSTUR • MIDDAG • RUNDVISNING 
 KAFFE MED HONNINGKAGE

525,-



DESIGNER OUTLET I  
NEUMÜNSTER
Lørdag den 22. maj

Oplev det spændende Designer Outlet i Neumünster. Det 
er bygget op som en hel by fuld af butikker. Hvert desig-
nervaremærke har sin egen butik, hvor alt har sin plads, 
og det er let og overskueligt at shoppe. Her kan du finde 
et stort og lækkert udvalg af tøj, tilbehør og fodtøj, 
elegante ting til hjemmet og smart sportstøj, smykker 
og ure m.m. Du finder blandt andet mærkerne: Hugo 
Boss, Gucci, Calvin Klein, Adidas, Skagen, Samsonite og 
mange flere.
Vi kører direkte til Designer Outlet Neumünster, og un-
dervejs får vi en kop kaffe og et rundstykke. Vi ankom-
mer lige inden middag. Her får vi et ophold på ca.3,5 
time på egen hånd, til at shoppe og få en let frokost.  
Der findes forskellige frokoststeder i shoppingbyen. 
Efter et godt ophold kører vi op til grænsen, hvor der vil 
være mulighed for at handle i et grænsesupermarked, 
inden turen atter går til vores hjembyer.

HUSK: Pas, Euro, det blå EU-Sygesikringskort og en  
rejseforsikring med hjemtransport.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE

375,-

Randers  Kl. 07.30 – 21.00
Hadsten  Kl. 07.50 – 20.40
Hinnerup  Kl. 08.00 – 20.30 

Aarhus      Kl. 08.30 – 20.00
Skanderborg   Kl. 08.55 – 19.40

DEJLIGE DANMARK   3938 1-dags ture

FÖHR
Pinsedag søndag den 23. maj

Randers Kl. 07.30 – 23.00
Hadsten Kl. 07.50 – 22.40
Hinnerup Kl. 08.00 – 22.30 

Aarhus       Kl. 08.30 – 22.00
Skanderborg   Kl. 08.55 – 21.40

Föhr er øen med de lange strande og de korte veje. Med 
sine 82 km² er øen stor nok til at skue i det fjerne og 
lille nok til, at du kan nå det hele på kort tid. Øen er ca. 
6,8 km bred og 12 km lang og har ca. 8.600 indbyggere 
fordelt i 16 landsbyer, heraf cirka halvdelen i hovedbyen 
Vyk. Øen bliver også kaldt ”Den grønne ø”. I 1840’erne 
var Föhr kongelig sommerresidens for Kong Christian 
VII og Dronning Caroline, og i år 1844 besøgte H. C. 
Andersen øen.
Med en formiddagspause undervejs, køres direkte til Da-
gebüll, hvorfra vi skal med færgen over til Föhr. Overfar-
ten tager ca. 50 minutter, og ombord får vi en let frokost 
inkl. en lille øl eller vand.
Efter ankomst til Föhr venter en lokal bus og en dansk-
talende guide, som kører en rundtur med os. Vi kommer 
forbi charmerende landsbyer med maleriske stråtage og 
blomstrende forhaver, vindmøller, kirker, brede diger og 
hvide strande. Herefter bliver der lidt tid på egen hånd, 
inden vi atter skal med færgen hjem kl. 16.35. Ombord 
er der mulighed for at købe sig en kop kaffe (husk Euro). 
Godt ankommet på landjorden igen, kører vi op til Øster 
Højst Kro, hvor vi får aftensmad.

HUSK: Pas, Euro, det blå EU-Sygesikringskort og en  
rejseforsikring med hjemtransport.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • FÆRGE  
EN LET FROKOST • GUIDE • MIDDAG

795,-



SILKEBORG ØRNERESERVAT OG 
DEN GENFUNDNE BRO
2. pinsedag mandag den 24. maj

Vi skal i dag besøge Silkeborg Ørnereservat, Rovfugle 
show og Bisonfarm, der ejes af ”Falkemanden” Flem-
ming Sanggaard, som nogen måske kender fra TV 
programmet ”Alene i vildmarken”, som han vandt i 
2019. Flemming har hele livet beskæftiget sig med sin 
store lidenskab: natur og vilde fugle. I barndommen blev 
områdets fugle tæmmet, og han sås ofte i følgeskab af 
en frit flyvende allike eller krage.
Vi skal opleve, hvordan han kan håndtere ørne, falke, 
høge og ugler i et fantastisk show.
Efter dette fascinerende syn, kører vi til Sandvad, hvor vi 
får en 2-retters menu på kroen.
Efter et godt måltid, går turen til den genfundne bro, 
som lå i hi inde i en dæmning i 85 år og i 2014 blev gra-
vet fri. Vi får en guidet tur ved broen samt en kop kaffe 
og kage fra bussen, inden det går mod vores hjembyer.

BUSTUR • ROVFUGLESHOW • MIDDAG • GUIDE 
 KAFFE OG KAGE

575,-

Randers Kl. 08.30 – 18.30 
Hadsten Kl. 08.50 – 18.10

Hinnerup Kl. 09.00 – 18.00
Aarhus  Kl. 09.30 – 17.30

DEJLIGE DANMARK   4140 1-dags ture

KONGSDAL ÅBEN HAVE
Onsdag den 26. maj

Randers Kl. 08.30 – 19.30
Hadsten Kl. 08.50 – 19.10
Hinnerup Kl. 09.00 – 19.00 

Aarhus      Kl. 09.30 – 18.30
Skanderborg   Kl. 09.55 – 18.05

Kongsdal Åben Have ligger på Fyn og er en af Danmarks 
smukkeste haver. Haven strækker sig over 20.000 m² 
og er anlagt i harmoni med den omgivende natur, med 
udsigt over marker og skov. Haven rummer et væld af 
rododendron, stauder, roser samt mange formklippede 
træer og buske, heraf mange sjældne. Hjertet i haven er 
en 500 m² sø med vandfald og flere springvand. 
Efter endt opsamling kører vi til Gelsted Kro, hvor vi skal 
ind og have en dejlig 2-retters middag. 
Derefter kører vi de få kilometer til Kongsdal, hvor haven 
kan besigtiges på egen hånd.
Efter et par timer i haven, kører vi til Harndrup, hvor der 
venter os kaffe, en bolle og lagkage.
Hjemturen går langs Lillebælt og Strib, hvor vi finder 
Sophiæodde der ligger helt ned til vandkanten og er et 
historisk vartegn. Her er der tradition for, at Sophiæodde 
Saluteringslaug affyrer en kanonsalut på royale mærke-
dage. Der affyres 21 skud for prinser og prinsesser og 27 
skud for konger og dronninger. Traditionen går tilbage til 
middelalderen.

BUSTUR • MIDDAG • ENTRÉ • KAFFE OG KAGE  

585,-



ANDRÉ RIEU KONCERT
Fredag den 28. maj

Verdensstjernen André Rieu er utvivlsomt en af de mest 
populære musikere i nyere tid. Han er kendt som ’King 
of Waltz’ fra Mexico til Australien, og spiller for flere 
end 600.000 publikummer om året. Hans koncerter er 
et festfyrværkeri af følelser. I hans flere end 90 årli-
ge koncerter underholder han med verdensberømte, 
romantiske og sjælfulde melodier, såvel som utallige 
overraskelser, humoristiske indslag og topklasse solister. 
Sammen med sit 60 mand store Johann Strauss orkester, 
det største private orkester i verden, har den charmeren-
de hollænder turneret verden rundt i over 30 år! Det er 
ikke sjældent, at man ser hans fans danse rundt mellem 
stolerækkerne til hans koncerter.
Inden koncerten skal vi nyde en god middag i Herning, 
så vi har god tid til at komme på plads i salen, inden 
koncerten starter. Efter koncerten kører vi retur, og der 
serveres kaffe og kage i bussen. 

BUSTUR • MIDDAG • BILLET KAT. 1 • KAFFE OG KAGE

1.395,-

Randers Kl. 15.30 – 01.00
Hadsten Kl. 15.50 – 00.40

Hinnerup Kl. 16.00 – 00.30
Aarhus Kl. 16.30 – 24.00

DEJLIGE DANMARK   4342 1-dags ture

ENDELAVE – ÅRETS Ø 2020
Søndag den 30. maj

Randers Kl. 07.30 – 20.45
Hadsten Kl. 07.50 – 20.25
Hinnerup  Kl. 08.00 – 20.15

Aarhus      Kl. 08.30 – 19.45
Skanderborg   Kl. 08.55 – 19.25

Endelave blev i 2020 kåret som årets Ø og ligger ud for 
Horsens Fjord i Kattegat. Afstanden til Jylland er cirka 
10 km, til Samsø cirka 13 km og til Æbelø cirka 12 km. 
Øens areal er 13,08 km² og kystlinjen er 20 km lang. Der 
er omkring 170 fastboende på øen.
Vi kører til Snaptun, hvor vi lader bussen stå og tager 
færgen til Endelave. Ombord får vi en kop kaffe og et 
rundstykke. Efter ca. 1 times sejlads ankommer vi til øen. 
Vi bliver hentet på havnen af Poul, og han kører os på 
en 2 times guidet traktortur rundt på øen. Vi bliver sat af 
ved kroen, som venter os med noget frokost.
Godt mætte går vi hen og ser Endelave museum, som 
er indrettet i den gamle præstegård fra 1740. Vi får en 
fortælling om museet, som i dag er indrettet som et 
gammelt Endelavehjem fra tiden omkring år 1920. Vi ser 
også en mindestue for færgen S/S ”Agda”, der blev mi-
nesprængt i 1944. Derefter bliver der tid på egen hånd.
Centralt i Endelave By blev Endelave Byhave etableret i 
foråret 2018 i forbindelse med museumsgården og den 
gamle præstegård. Endelave Byhave er et bindeled, som 
binder nogle af byens seværdigheder sammen: Lægeur-
tehaven, Den grønne Trekant, Museet, Præstelunden, 
Østre Gadekær, Kirken med Tingbanken og Kirkegården, 
og skaber naturligt en ”grøn sti” mellem Lægeurtehaven 
og kirken.
Færgen sejler tilbage til Snaptun kl. 17.30 og undervejs 
får vi kaffe og kage.

BUSTUR • FÆRGE • KAFFE OG RUNDSTYKKE   
TRAKTORTUR • FROKOST • KAFFE OG KAGE

725,-



ODENSE SOMMERREVY  
MED ”PICNIC”
Tirsdag den 1. juni

Efter den udskudte forestilling i 2020, glæder vi os til 
revyen i 2021, som ikke bliver mindre sjov.
Vi ankommer lidt før kl. 18, så der er god tid til at nyde 
vores mad med lækre specialiteter med en øl/vand eller 
et glas vin inden revyen.
Odense Sommerrevy starter kl. 20.00 og spiller i et 
stort telt i Fruens Bøge, og det er igen lykkedes os at få 
pladser på række 1, 2 og 3, så der er stor chance for at 
få det hele med. 
Revyholdet består af de samme som i 2020, genganger-
ne Thomas Mørk, Revydirektør Lars Arvad, den rutine-
rede Mette Marckmann samt debutanterne, musical-
stjernen Stig Rossen og Mathilde Passer, hvis morfar hed 
Dirch. Dertil kommer en lille bonus, da revyen også har 
tilknyttet Henrik Koefoed. Et hold der med sikkerhed får 
latteren til at slippe løs.
Vi kører retur, så snart revyen slutter.

BUSTUR • BILLET KAT. A • PICNIC INKL. 1 GENSTAND

895,-

Randers  Kl. 14.30 – 01.30
Hadsten  Kl. 14.50 – 01.10
Hinnerup  Kl. 15.00 – 01.00

Århus       Kl. 15.30 – 00.30
Skanderborg   Kl. 15.55 – 00.10

DEJLIGE DANMARK   4544 1-dags ture

UD I DET BLÅ   
CHAUFFØRENS FAVORITTER

Torsdag den 3. juni

Randers  Kl. 06.30 – 19.30
Hadsten Kl. 06.50 – 19.10
Hinnerup Kl. 07.00 – 19.00

Aarhus      Kl. 07.30 – 18.30
Skanderborg   Kl. 07.55 – 18.10

Vi kører i dag østpå. Ved ikke hvorhen, kun chaufføren 
kender ruten…

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • MIDDAG 
 KAFFE OG KAGE

695,-



CIRKUSREVYEN 
SIDSTE SÆSON MED EN LEGENDE

Lørdag den 5.  juni

Holdet til 2021 var allerede sat inden aflysningen i 2020. 
Derfor får revyen i 2021 et 6-stjernet hold i Ulf Pilgaards 
store finale, efter 40 år på scenen. Han indtager scenen 
i teltet sammen med Lisbet Dahl, Niels Olsen, Merete 
Mærkedahl, Henrik Lykkegaard og Niels Ellegaard.
Niels Olsen vender tilbage til Cirkusrevyen for første gang 
siden 2013, og så får Merete Mærkedahl Cirkusrevy-de-
but i 2021. Hun er blandt andet kendt som stuepigen 
Otilia i tv-serien Badehotellet samt revyerne i Esbjerg 
og i Hjørring, hvor hun i 2018 modtog Talentprisen ved 
Revyernes Revy. Som altid vil der være en festlig stem-
ning, latter og god musik, og vi går fra teltet med et smil 
på læben.
Efter endt opsamling går turen over Storebæltsbroen til 
Bakken. Der holdes en strække-ben pause undervejs. Vi 
ankommer til Bakken omkring kl. 16, og der er tid til selv 
at gå lidt rundt i parken og måske prøve en forlystelse 
eller to, eller købe noget aftensmad på en af de mange 
restauranter, der findes på Bakken. Revyen starter kl. 18 
og varer ca. 2 timer. Vi sidder på terrasse A.
Hjemturen starter ca. kl. 20.30.

BUSTUR • BILLET KAT. B

995-

Randers  Kl. 10.30 – 02.00
Hadsten  Kl. 10.50 – 01.40
Hinnerup  Kl. 11.00 – 01.30

Århus               Kl. 11.30 – 01.00
Skanderborg   Kl. 11.55 – 00.40

DEJLIGE DANMARK   4746 1-dags ture

BAAGØ
Søndag den 6. juni

Randers  Kl. 06.15 – 18.45
Hadsten Kl. 06.35 – 18.25
Hinnerup Kl. 06.45 – 18.15

Aarhus      Kl. 07.15 – 17.45
Skanderborg   Kl. 07.40 – 19.25

Baagø ligger i Lillebælt ca. en 1/2 times sejlads fra As-
sens på Fyn. Baagø er en udpræget landbrugs ø og ca. 
halvdelen af øen er opdyrket. Til trods for dette, er der 
masser af natur. Baagø har været beboet langt tilbage i 
oldtiden, det vidner talrige flintredskabsfund på marker-
ne om. Sammen med landbruget har der tidligere været 
et rigt erhvervsfiskeri på Baagø, men det er langsomt 
ophørt gennem 50’erne og 60’erne. Baagø er kendt for 
sine forholdsvis store velholdte gårde i øens by.
Vi kører til Assens hvor bussen forbliver på land og tager 
færgen til Baagø, hvor vi bliver hentet på havnen af ”Gri-
sevognen” som skal kører os på en guidet rundtur. Ved 
middagstid får vi vores frokostpakker i Hestestalden som 
tillige også er egnsmuseum. Vi skal også se Baagø kirke 
og den ortodokse kirke. Inden vi tager færgen tilbage, 
skal vi smage Ellen Maries kaffe og hjemmebag. 

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • FÆRGE 
 FROKOSTPAKKE • RUNDVNISNING • KAFFE OG KAGE

595,-



DEN GAMLE GRÆNSE 
Tirsdag den 8. juni

Den mest veldokumenterede ridetur i danmarkshistori-
en foregik d. 10. juli 1920. Chr. X’s ridt over den gamle 
grænse er blevet symbolet på Genforeningen og er 
vigtigt for os som danskere. Vi besøger på denne tur 
nogle af de vigtige steder; Skibelund Krat, Skamlingsban-
ken, Kongeåen og den gamle grænse ved Frederikshøj. 
Gennem gode fortællinger både i og uden for bussen 
bliver vi sat ind i de begivenheder i vores historie, der 
førte frem til Genforeningen i 1920. Guidens fortælling 
vil veksle mellem selve historien og gode fortællinger om 
smugleri ved Kongeåen, om det nu var en hvid hest, om 
den kloge kromand på Grænsekroen, om gamle Grundt-
vig på Skamlingsbanken og meget mere. Undervejs får vi 
både formiddags- og eftermiddagskaffe fra bussen samt 
en 2-retters middag.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • GUIDE   
MIDDAG • KAFFE OG KAGE

635,-

Randers  Kl. 07.30 – 19.30
Hadsten Kl. 07.50 – 19.10
Hinnerup Kl. 08.00 – 19.00

Aarhus     Kl. 08.30 – 18.30
Skanderborg  Kl. 08.55 – 18. 10

DEJLIGE DANMARK   4948 1-dags ture

BAG KULISSEN PÅ TV2  
OG BYVANDRING

Torsdag den 10. juni

Randers  Kl. 06.15 – 19.30
Hadsten  Kl. 06.35 – 19.10
Hinnerup  Kl. 06.45 – 19.00

Aarhus      Kl. 07.15 – 18.30
Skanderborg   Kl. 07.40 – 18.10

Vi skal i dag en tur til Fyens hovedstad og have en spæn-
dende rundvisning og indblik i TV 2’s digitale medievirk-
somhed og tv-produktion. Rundvisningen begynder i TV 
2’s biograf, hvor rundviseren fortæller om husets historie, 
organisationen, public service-forpligtelse, finansiering, 
programplanlægning, seertal, reklamer m.v. Derefter går 
turen til det store aktualitetsstudie, hvorfra TV 2 blandt 
andet sender større sportsudsendelser og ’Station 2’. 
Man ser også nyhedsstudiet udefra og får et indblik i, 
hvordan en nyhedsudsendelse bliver til, og hvordan man 
arbejder døgnet rundt.
Vi spiser æggekage ad libitum til frokost, og eftermid-
dagen skal bruges på en gåtur i Odense centrum (turen 
er ca. 2 km). Det kommer naturligt nok til at handle 
om H.C. Andersen men også om Odenses historie. Vi 
kommer bl.a. i domkirken (hvis den er ledig), Eventyrha-
ven, og H.C Andersen kvarteret. Efter denne tur, går det 
hjemad og vi får kaffe og kage fra bussen.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • ENTRÉ OG 
RUNDVISNING • FROKOST • KAFFE OG KAGE

650,-



OMØ
Lørdag den 12. juni

Husker du tv-programmet ”Enkeltbillet til Omø” om 
Camilla og David, der tog springet fra en tryg hverdag 
i Vordingborg og flyttede til Omø for at forpagte en re-
staurant? Hvis ikke kan du måske møde dem på dagens 
udflugt, hvor vi spiser på Omø Perlen, som de overtog i 
efteråret 2018.
Omø er en lille ø på omkring 4,5 km2 med 11,6 km 
kystlinje. Øen ligger med Storebælt mod vest, Omø Sund 
mod nord og Smålandsfarvandet på de øvrige sider.  
Det smalleste sted på Omø er knapt 2 km bredt.
Vi kører over Fyn og videre over Storebæltsbroen til  
Stignæs, hvorfra vi sejler til Omø på 50 min. 
Efter ankomst skal vi ind på Omø Perlen, og have en 
dejlig frokostbuffet. Herefter kommer vores lokale guide, 
som tager os med på en tur rundt på øen.
Efter et spændende ophold på denne lille idylliske ø, 
går turen atter hjemad. Vi får kaffe og kage i bussen 
undervejs.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • BRO • FÆRGE 
FROKOSTBUFFET • GUIDE • KAFFE OG KAGE

775,-

Randers Kl. 06.15 – 21.00 
Hadsten Kl. 06.35 – 20.50
Hinnerup Kl. 06.45 – 20.30

Aarhus      Kl. 07.15 – 20.00
Skanderborg   Kl. 07.40 – 19.35

GOTTORP SLOT OG SLESVIG
Tirsdag den 15. juni

Vi kører i dag ned over grænsen og besøger Gottorp 
Slot i Slesvig, som inviterer sine besøgende med på en 
fascinerende tidsrejse. Den tidligere residens for her-
tugerne af Slesvig-Holsten-Gottorp huser både arkæolo-
gisk delstatsmuseum og delstatsmuseum for Kunst- og 
Kulturhistorie.
Vi får en rundvisning med en dansktalende guide, og der 
bliver lidt tid på egen hånd til at fordybe sig. Efter et par 
timers ophold kører vi videre til Wikingturm, hvor der 
serveres en dejlig 2-retters middag på 26. etage, med fin 
udsigt over Slien og Slesvig. Efter middagen bliver der et 
ophold i byen, hvor der bl.a. er mulighed for at besøge 
Domkirken med den flotte altertavle og det 112 meter 
høje tårn (Der tages forbehold for kirkelige handlinger).
På vej nordpå gør vi ophold ved Fleggaard med mulighed 
for at besøge cafeteriet eller butikken. Inden vi kommer 
helt hjem, serveres der kaffe og kage fra bussen.

HUSK: Pas, Euro, det blå EU-Sygesikringskort og en  
rejseforsikring med hjemtransport.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • ENTRÉ   
RUNDVISNING • MIDDAG • KAFFE OG KAGE

625,-

Randers Kl. 06.30 – 21.00
Hadsten Kl. 06.50 – 20.40
Hinnerup Kl. 07.00 – 20.30

Aarhus       Kl. 07.30 – 20.00
Skanderborg   Kl. 07.55 – 19.40

DEJLIGE DANMARK   5150 1-dags ture



DEJLIGE DANMARK   5352 1-dags ture

UD I DET BLÅ   
CHAUFFØRENS FAVORITTER

Torsdag den 17. juni

Randers Kl. 08.00 – 19.00
Hadsten Kl. 08.20 – 18.40
Hinnerup Kl. 08.30 – 18.30

Aarhus      Kl. 09.00 – 18.00
Skanderborg   Kl. 09.25 – 17.40

Vi kører sydpå, ved ikke hvor hen, kun chaufføren ken-
der ruten…

BUSTUR • MIDDAG • KAFFE OG KAGE

450,-

ORØ
Lørdag den 19. juni

Vi tager i dag til Sjælland, og kører direkte til Holbæk, 
hvor vi skal med færgen over til Orø, som er en lille 
naturskøn ø i Isefjorden. Øen har en størrelse på 14 km², 
og ca. 900 indbyggere. Der er ca. 500 helårshuse og 
1.200 sommerhuse. Der er 2 færgeoverfarter til øen og 
vi prøver dem begge. Efter ankomst til Orø, skal vi have 
en dejlig frokostbuffet inkl. en øl eller vand. Herefter skal 
vi rundt på den lille ø med en lokalguide, som fortæller 
os om øen.
Vi ser ligeledes og får en fortælling om Kirken og Kul-
turbeholderen, med 12 fortællinger fra øen, og en smuk 
malet frise hele vejen rundt, som skildrer ting som er 
sket på Orø gennem tiden. Hjemturen går over Hammer 
bakke og ad motorvejen over Fyn og til vores hjembyer. 
Vi får kaffe og kage fra bussen undervejs.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • BRO • FÆRGE 
FROKOST INKL. 1 GENSTAND • GUIDE 

KAFFE OG KAGE

695,-

Randers Kl. 06.00 – 21.30
Hadsten Kl. 06.20 – 21.10
Hinnerup Kl. 06.30 – 21.00

Aarhus      Kl. 07.00 – 20.30
Skanderborg   Kl. 07.25 – 20.10



DEJLIGE DANMARK   5554 1-dags ture

JESPERHUS BLOMSTERPARK
Tirsdag den 22. juni

Aarhus Kl. 08.30 – 18.30
Hinnerup Kl. 09.00 – 18.00

Hadsten Kl. 09.10 – 17.50
Randers Kl. 09.30 – 17.30

I dag skal vi besøge Nordens største blomsterpark. Vi 
kører den hurtigste vej til Mors, så der er god tid til at se 
den 8 hektar store park, og komme i tropezoo, hvor vi 
går blandt frit flyvende sommerfugle, papegøjer, slanger, 
øgler og verdens mindste aber. 
Der er plantet op mod en ½ million sommerblomster i 
et bredt sortiment inkl. et utal af sukkulenter i blomster-
bede og blomsterfigurer. Alt dette i flotte sammensæt-
ninger og farvekombinationer, som vil variere fra år til år. 
Samtidig med sommerblomsternes vidunderlige farve-
pragt står de to store staudeafdelinger - Eventyrhaven  
og Inspirationshaven - på sit højeste.
Vi starter med at nyde en dejlig frokostbuffet inkl. øl/
vand i Junglecaféen, hvorefter der er tid til at udforske 
parken på egen hånd. Inden vi tager fra parken, får vi 
kaffe og kringle.

BUSTUR • ENTRÉ • FROKOSTBUFFET INKL. ØL/VAND 
KAFFE OG KAGE

560,-

SKT. HANS AFTEN
Onsdag den 23. juni

Sankt Hans er en forkortelse af navnet Johannes, som i 
dette tilfælde refererer til Johannes Døberen, som var  
Jesus’ fætter. Johannes Døberen var ham, der døbte 
Jesus – derfor bliver han kaldt Døberen. Når det er Sankt 
Hans, så fejrer vi Johannes Døberens fødselsdag, som 
falder præcis et halvt solår før Jesus’ fødselsdag. 
Det er ikke kun Johannes Døberens fødselsdag, der bliver 
fejret, når det er Sankt Hans. Sankt Hans fejres omkring 
midsommeraften, som er den korteste nat på hele året. 
Tidligere skulle denne nat, ifølge folketroen, være ladet 
med en særlig kraft. Folket troede derfor, at lægeurter, 
der blev indsamlet Sankt Hans aften og nat var mere 
kraftfulde end normalt. De troede også, at de hellige 
kilder havde en helbredende kraft, når midsommernat-
teluften blæste. De syge valfartede derfor til de hellige 
kilder for at drikke kildevandet i håb om at blive helbredt 
for deres kroniske lidelser. Nå, dette er historie…
Vi ”fester” i år på Gjerrild Kro, hvor vi skal have kalve- 
steg med årstidens grøntsager og jordbærdessert samt 
en kop kaffe. 
Efter middagen kører vi hjemad, og vi forventer at finde 
et tændt bål på turen.

BUSTUR • MIDDAG • KAFFE

420,-

Aarhus Kl. 15.00 – 23.30
Hinnerup Kl. 15.30 – 23.00

Hadsten Kl. 15.40 – 22.50
Randers Kl. 16.00 – 22.30



DEJLIGE DANMARK   5756 1-dags ture

MANDØ
Lørdag den 26. juni

Randers Kl. 06.30 – 19.00
Hadsten Kl. 06.50 – 18.40
Hinnerup Kl. 07.00 – 18.30

Aarhus      Kl. 07.30 – 18.00
Skanderborg   Kl. 07.55 – 18.10

Ude i Vadehavet ligger øen Mandø, hvor du kan se til 
verdens ende - når man kører op over diget ved Vester 
Vedsted og ser Låningsvejen forsvinde ude i horisonten, 
føler man virkelig, at man er kommet til verdens ende og 
det er i sig selv noget, der maner til eftertænksomhed. 
Det er ikke svært at forstå, hvorfor området, der er en 
del af det største tidevandsområde i verden, er på UNE-
SCOs Verdensarvsliste og dermed anses for at have en 
enestående og universel værdi for hele menneskeheden. 
Tidevandsøen er 7,63 km² stor og beliggende i Vadeha-
vet mellem Rømø og Fanø. Tilsammen udgør de tre øer 
den danske del af skanseøerne, som beskytter vadehavet 
mod Vesterhavets kræfter. Øen har ca. 30 indbyggere.
Vi kører med en kaffepause undervejs til Vester Vedsted, 
hvorfra vi tager ”Mandøbussen” de sidste 11 km til 
Mandø. Heraf går de 6 km gennem Vadehavet. Vi får 
en spændende guidet rundtur på øen, inden vi skal på 
restaurant Vadehavet og have en dejlig 2-retters menu.
Midt på eftermiddagen går det retur til fastlandet med 
Mandøbussen, inden vandet stiger. På vej hjem i vores 
”egen” bus får vi kaffe og kage.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE 
MANDØBUSSEN • RUNDTUR • MIDDAG 

KAFFE OG KAGE

530,-

SKAGEN
Tirsdag den 29. juni

Vi kører direkte til Skagen, der er kendt for sit helt 
fantastisk lys, kombineret med en unik natur og hvide 
sandstrande. Efter ankomsten nyder vi en lækker 2-ret-
ters menu på Skagen Hotel. 
Herefter kan du vælge at blive i Skagen by og evt. besø-
ge museerne eller køre med bussen ud til Grenen, hvor 
der bliver ophold med mulighed for at tage en tur med 
Sandormen eller gå de mange trin til toppen af Skagen 
Fyr. 
Efter besøget på Grenen kører vi tilbage til centrum. 
Ophold frem til kl. ca.16.30, hvor vores hjemtur starter. 
Undervejs får vi en kop kaffe og kage fra bussen.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • MIDDAG 
 KAFFE OG KAGE

495,-

Aarhus Kl. 07.30 – 20.30
Hinnerup Kl. 08.00 – 20.00

Hadsten Kl. 08.10 – 19.50
Randers Kl. 08.30 – 19.30



DEJLIGE DANMARK   5958 1-dags ture

SILD MED DANSKTALENDE GUIDE
Torsdag den 1. juli

Randers Kl. 07.00 – 22.30
Hadsten Kl. 07.20 – 22.10
Hinnerup Kl. 07.30 – 22.00

Aarhus      Kl. 08.00 – 21.30
Skanderborg   Kl. 08.25 – 21.10

Sild er Tysklands største ø i Nordsøen med et areal 
på omkring 99 km² og med 40 km hvide sandstran-
de. Nordsøens bølger bruser langs vestkysten, imens 
man finder det rolige vadehav langs østkysten. Her er 
naturskønne klitter og grønne diger, blomstrende heder 
og majestætiske klinter. Her finder du mangfoldighed i 
stedet for ensartethed. Sild byder på dagdrømmerier og 
natteliv, farverigt liv og fredelig afsondrethed. Her er tolv 
landsbyer, og ikke to er ens, men hvert sted har sin egen 
helt unikke charme. 
Vi kører til Rømø, hvor vi kl. 11.30 skal med færgen til 
Sild. Ombord får vi en frokostanretning. Ved ankomst til 
Sild mødes vi med vores dansktalende guide, som har en 
masse at fortælle os om øen, dens liv m.m. Han tager 
os med fra nord til sydspidsen og tilbage til Westerland, 
øens hovedby med en dejlig strandpromenade og gåga-
de med masser af butikker og caféer. Vi har i år valgt at 
udvide turen med 1 time mere, så der bliver et længere 
ophold i denne skønne by.
Efter en spændende tur på denne skønne ø tager vi 
biltoget over Hindenburger dæmningen tilbage til 
fastlandet og bliver sat af ved Niebüll. Vi sidder i bussen 
ombord på toget og turen tager ca. 45 min. Det passer 
med eftermiddagskaffen, som vi får i bussen.
Der bliver et kort ophold ved en grænsebutik, hvor der er 
mulighed for at købe en let aftensmad, inden vi krydser 
grænsen til Danmark 

HUSK: Pas, Euro, det blå EU-Sygesikringskort og en 
rejseforsikring med hjemtransport 

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • FÆRGE 
FROKOST • GUIDE • KAFFE OG KAGE • BILTOG

625,-

SKOVTÅRNET
Lørdag den 3. juli

I dag skal vi til Sjælland og besøge Camp Adventures 
Skovtårn, som er en unik naturoplevelse, der ikke findes 
andre steder i Skandinavien. Med de arkitektoniske greb 
og udviklingen af oplevelsen er naturen iscenesat til at 
give nye perspektiver, forståelse og læring om naturen. 
Fra skovbunden til trækronerne kan træerne studeres og 
opleves helt tæt på i øjenhøjde. 
Skovtårnets øverste platform når 135 meter over havets 
overflade, og er det højest tilgængelige punkt på Sjæl-
land. Fra toppen kan du se mere end 25 km ud over 
den smukke Sydsjællandske natur. Kigger du nordpå, vil 
du i klart vejr kunne se Øresundsbroen, Turning Torso i 
Malmø og dele af den københavnske skyline herunder 
bl.a. Bella Sky og Ørsted Værket. Turen gennem bøge-
skoven, op i Skovtårnet og tilbage, er 3,2 km lang, og 
der er sat god tid af til at nyde turen. Vi får en 2-retters 
middag på Fuglebjerg Kro samt formiddags- og efter-
middagskaffe fra bussen.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • BRO • MIDDAG  
ENTRÉ • KAFFE OG KAGE

765,-

Randers Kl. 07.00 – 21.00
Hadsten Kl. 07.20 – 20.40
Hinnerup Kl. 07.30 – 20.30

Aarhus      Kl. 08.00 – 20.00
Skanderborg   Kl. 08.25 – 19.40

foto: campadventure.dk



DEJLIGE DANMARK   6160 1-dags ture

HJERL HEDE
Tirsdag den 6. juli

Aarhus Kl. 09.00 – 19.30
Hinnerup Kl. 09.30 – 19.00

Hadsten Kl. 09.40 – 18.50
Randers Kl. 10.00 – 18.30

Frilandsmuseet Hjerl Hede er det levende museum på 
heden. Vi rejser tilbage i tiden og oplever hvordan dag-
ligdagen var på landet for 150 år siden. Husene er åbne, 
og vi kan se indretningen med de originale møbler og 
husgeråd (køkkengrej), ligesom mere end 100 frivillige 
arbejder i værkstederne. Danmarks ældste bondegård fra 
1546 ligger her på museet.
Vi starter med at få en 2-retters menu på restaurant 
Skyttegården. Herefter vil der være ophold på egen hånd. 
Tag en tur med hestevognen eller Damptoget, eller slen-
tre blot i gaderne og nyd atmosfæren og duften af det 
nybagte brød ved bageren. Inden vores hjemtur skal vi 
ind og have kaffe og kage på Restaurant Skyttegården 

BUSTUR • ENTRÉ • MIDDAG • KAFFE OG KAGE

615,-

GRAM SLOT – SOMMERMARKED
Torsdag 8. juli 

Ta’ børnebørnene med på tur og få en dejlig dag fuld af 
gode oplevelser.
Gram slot byder alle velkommen til sommermarked. På 
markedet kan du gøre gode fund indenfor unikt kunst-
værk og lækre fødevarespecialiteter. Ud over sommer-
markedet byder Gram Slot på en stor naturlegeplads, 
mulighed for at køre i hestevogn og et mini zoo med 
klappedyr.
Vi ankommer til Slottet omkring kl. 11.00, hvor der vil 
være mulighed for at deltage på en guidet rundtur.  
Dette koster 60 kr. pr. voksen og 30 kr. pr. barn. Tilmel-
ding ved ankomst.
Der er tid på egen hånd. Slå dig løs i de forskellige boder 
i Herregårdsstalden og på Herregårdspladsen. Tag en tur 
med hestevognen og besøg dyrene i mini zoo. Der er 
mulighed for at spise sin medbragte frokost i den skønne 
slotspark, eller besøge caféen og gårdbutikken for at 
købe en lækker frokost. Vi anbefaler en let frokost, da 
det sønderjyske kaffebord byder på mange lækre kager i 
form af 7 bløde, 7 tørre og 7 hårde.
Efter kaffen sætter vi igen kursen nordpå mod vores 
hjembyer.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE   
SØNDERJYSK KAFFEBORD

 Voksne 475,-
 Børn 3-12 år 370,-

Randers  Kl. 07.00 – 18.30
Hadsten  Kl. 07.20 – 18.10
Hinnerup Kl. 07.30 – 18.00

Aarhus       Kl. 08.00 – 17.30
Skanderborg   Kl. 08.25 – 17.10
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FRIEDRICHSTADT
Lørdag den 10. juli

Randers Kl. 06.30 – 21.00
Hadsten Kl. 06.50 – 20.40
Hinnerup Kl. 07.00 – 20.30

Aarhus      Kl. 07.30 – 20.00
Skanderborg   Kl. 07.55 – 19.40

Vi kører i dag syd for grænsen til Friedrichstadt. Byen 
med sin retvinklede gadestruktur, kanaler og mange 
huse i Hollandsk renæssancestil minder om en typisk hol-
landsk by. Grunden er, at byen i 1600-tallet blev bygget 
af tilflyttede hollandske religiøse flygtninge, som blev 
kaldt til Sydslesvig af Frederik den 3., som grundlagde 
byen. 
Efter ankomsten til denne hyggelige by skal vi ind og 
have en 2-retters middag inkl. en øl eller vand. Efter 
middagen tager vi på en kanalrundtur med kyndige og 
humoristiske fortællinger på dansk – sejlturen tager ca. 1 
time. Herefter bliver der et lille ophold på egen hånd. 
På hjemturen kører vi igennem Storkebyen Bergenhu-
sen. Fra omkring maj til august er der ca. 16 storkepar i 
den lille idylliske landsby. Der er tavler ved alle de huse, 
som har storkepar. På dem kan du se, hvornår storkene 
ankommer, hvor mange unger de får m.m.
Der bliver en lille pause ved et grænsesupermarked med 
mulighed for at købe noget aftensmad. Derudover er der 
eftermiddagskaffe og kage fra bussen.

HUSK: Pas, Euro, det blå EU-Sygesikringskort og en 
rejseforsikring med hjemtransport 

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE  
 MIDDAG INKL. 1 ØL/VAND • KANALRUNDFART  

GUIDE • KAFFE OG KAGE

625,-

KORSBÆK PÅ BAKKEN
Tirsdag den 13. juli

Vi kører over Fyn til Sjælland, og med en kaffepause 
undervejs fortsætter vi til Bakken.
Vi starter med en rundvisning som er en nostalgisk 
tidsrejse i Matadors historiske by Korsbæk. Kom med 
indenfor i Varnæs’ herskabelige stuer, i Lauras hyggelige 
køkken, i Skjerns Magasin og alle de andre kendte steder 
i byen. Under rundvisningen vil vi høre flere spændende 
anekdoter fra tv-serien og om tilblivelsen af Korsbæk på 
Bakken. Efter rundvisningen får vi en 2-retters middag 
på Restaurant Postgården. Som gæster på Postgården 
vil man opleve at komme på en fantastisk rejse tilbage 
til Matadors tid i det smukke og troværdige sceneri, 
nøjagtig som det huskes fra tv-serien. Overtjener Olsen 
vil naturligvis være til stede i restauranten, og hvem af 
Korsbæks andre kendte indbyggere vil mon gæste Post-
gården denne dag?
Om eftermiddagen er der tid på egen hånd, inden vi 
midt på eftermiddagen kører mod Jylland.
Der serveres en sandwich i bussen på hjemturen

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • BRO 
MIDDAG • RUNDVISNING • SANDWICH

875,-

Randers Kl. 05.00 – 21.30
Hadsten Kl. 05.20 – 21.10
Hinnerup Kl. 05.30 – 21.00 

Aarhus       Kl. 06.00 – 20.30
Skanderborg   Kl. 06.25 – 20.10
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SILD MED DANSKTALENDE GUIDE
Torsdag den 15. juli

Randers Kl. 07.00 – 22.30
Hadsten Kl. 07.20 – 22.10
Hinnerup Kl. 07.30 – 22.00

Aarhus      Kl. 08.00 – 21.30
Skanderborg   Kl. 08.25 – 21.10

Sild er Tysklands største ø i Nordsøen med et areal på 
omkring 99 km² og med 40 km hvide sandstrande. 
Nordsøens bølger bruser langs vestkysten, medens 
man finder det rolige vadehav langs østkysten. Her er 
naturskønne klitter og grønne diger, blomstrende hede 
og majestætiske klinter. Her finder du mangfoldighed i 
stedet for ensartethed. Sild byder på dagdrømmerier og 
natteliv, farverigt liv og fredeligt afsondrethed. Her er 
tolv landsbyer, og ikke to er ens, men hvert sted har sin 
egen helt unikke charme.
Vi kører til Rømø, hvor vi kl. 11.30 skal med færgen til 
Sild. Ombord får vi en frokostanretning. Ved ankomst til 
Sild mødes vi med vores dansktalende guide, som har en 
masse at fortælle os om øen, dens liv m.m. Han tager 
os med fra nord til sydspidsen og tilbage til Westerland, 
øens hovedby med dejlig strandpromenade, gågade med 
masser af butikker og caféer. Vi har i år valgt at udvide 
turen med 1 time mere, så der bliver et længere ophold i 
denne skønne by.
Efter en spændende tur på denne skønne ø tager vi 
biltoget over Hindenburger dæmningen tilbage til 
fastlandet og bliver sat af ved Niebüll. Vi sidder i bussen 
ombord på toget og turen tager ca. 45 min. Det passer 
med eftermiddagskaffen, som vi får i bussen.
Der bliver et kort ophold ved en grænsebutik, hvor der er 
mulighed for at købe en let aftensmad, inden vi krydser 
grænsen til Danmark.

HUSK: Pas, Euro, det blå EU-Sygesikringskort og en 
rejseforsikring med hjemtransport 

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • FÆRGE 
FROKOST • GUIDE • KAFFE OG KAGE • BILTOG

625,-

DESIGNER OUTLET  
I NEUMÜNSTER

Lørdag den 17. juli

Oplev det spændende Designer Outlet i Neumünster. Det 
er bygget op som en hel by fuld af butikker. Hvert desig-
nervaremærke har sin egen butik, hvor alt har sin plads, 
og det er let og overskueligt at shoppe. Her kan du finde 
et stort og lækkert udvalg af tøj, tilbehør og fodtøj, 
elegante ting til hjemmet og smart sportstøj, smykker 
og ure m.m. Du finder blandt andet mærkerne: Hugo 
Boss, Gucci, Calvin Klein, Adidas, Skagen, Samsonite og 
mange flere.
Vi kører direkte til Designer Outlet Neumünster, og un-
dervejs får vi en kop kaffe og et rundstykke. Vi ankom-
mer lige inden middag. Her får vi et ophold på ca.3,5 
time, på egen hånd, til at shoppe og få en let frokost. 
Der findes forskellige frokoststeder i shoppingbyen. 
Efter et godt ophold kører vi op til grænsen, hvor der vil 
være mulighed for at handle i et grænsesupermarked, 
inden turen atter går til vores hjembyer.

HUSK: Pas, Euro, det blå EU-Sygesikringskort og en 
rejseforsikring med hjemtransport.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE

375,-

Randers  Kl. 07.30 – 21.00
Hadsten  Kl. 07.50 – 20.40
Hinnerup  Kl. 08.00 – 20.30

Aarhus     Kl. 08.30 – 20.00
Skanderborg   Kl. 08.55 – 19.40
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SVANEN OG VETERANTOGET 
Søndag den 18. juli

Aarhus Kl. 08.30 – 16.30
Hinnerup Kl. 09.00 – 16.00

Hadsten Kl. 09.10 – 15.50
Randers Kl. 09.30 – 15.30

Vi kører direkte til Mariager og går ombord på 
”Hjuldamperen” Svanen, der på en god time sejler os 
til Hobro. Sejlturen er en enestående smuk og idyllisk 
rejse gennem et fantastisk landskab, fyldt med natur og 
kulturhistoriske oplevelser. Fjorden er Danmarks længste 
egentlige fjord og er 43 km lang fra Als Odde til Hobro
Vi kører med lokalbus til Handest, hvor vi skal med 
Veterantoget tilbage til Mariager. Når man stiger ind i ve-
terantoget, føles det som om, uret stilles 60-70 år tilba-
ge. Efter påstigning vil togkonduktøren fløjte til afgang 
og så kan I ellers bare læne jer tilbage og nyde stem-
ningen og den smukke og unikke natur, som I passerer 
undervejs. Og med en hastighed på ca. 30 km/t har I tid 
til at få det hele med på den 17 km lange veteranjern-
bane, der er Danmarks længste. Vi kører gennem et af 
de smukkeste stykker af Danmark - fra landet, gennem 
bøgeskov, langs fjord og ind i Købstadsidyl.
Efter ankomst til Mariager, skal vi have en 2-retters menu 
på Restaurant Landgangen, inden turen går tilbage til 
vores hjembyer.

BUSTUR • SEJLTUR • TOGTUR • MIDDAG

585,-

SEJLTUR PÅ KIELERKANALEN. 
RENDSBORG - BRUNSBÜTTEL 

Tirsdag den 20. juli

I dag skal vi sejle den modsatte vej end den til Kiel, 
nemlig fra Rendsborg til Brunsbüttel, som ligger der hvor 
Kielerkanalen løber ud i Elben og tæt på Nordsøen.
Vi kører ned over grænsen og fortsætter til Rends-
borg, hvor vi går ombord på den over 100 år gamle og 
gennemrestaurerede hjuldamper ”Freya”. Kielerkanalen 
er 100 km lang og blev lavet sidst i 1800-tallet. Den er 
blevet udvidet flere gange, og i dag sejler der ca. 50.000 
skibe igennem om året. Hvem ved, måske kommer vi til 
at sejle side om side med et af de store containerskibe 
eller måske et krydstogtsskib? Udover udsigten og den 
rolige sejlads skal vi også nyde en lækker brunchbuffet 
inkl. kaffe/te, saftevand og isvand. Bussen venter på os i 
Brunsbüttel efter ca. 4 timers skøn sejltur, og vi bevæger 
os igen nordpå. Vi får en kop kaffe og kage undervejs. 
Der bliver gjort holdt ved et grænsesupermarked, hvor 
der vil være tid til evt. at købe noget aftensmad.

HUSK: Pas, det blå EU-Sygesikringskort og en rejsefor-
sikring med hjemtransport samt Euro til at betale øvrige 

drikkevarer på skibet.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • SEJLTUR  
BRUNCHBUFFET • KAFFE OG KAGE

800,-

Randers Kl. 06.00 – 21.30
Hadsten Kl. 06.20 – 21.10
Hinnerup Kl. 06.30 – 21.00

Aarhus       Kl. 07.00 – 20.30
Skanderborg   Kl. 07.25 – 20.10
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SKOVTÅRNET
Torsdag den 22. juli

Randers Kl. 07.00 – 21.00
Hadsten Kl. 07.20 – 20.40
Hinnerup Kl. 07.30 – 20.30

Aarhus      Kl. 08.00 – 20.00
Skanderborg   Kl. 08.25 – 19.40

I dag skal vi til Sjælland og besøge Camp Adventures 
Skovtårn, som er en unik naturoplevelse, der ikke findes 
andre steder i Skandinavien. Med de arkitektoniske greb 
og udviklingen af oplevelsen er naturen iscenesat til at 
give nye perspektiver, forståelse og læring om naturen. 
Fra skovbunden til trækronerne kan træerne studeres og 
opleves helt tæt på i øjenhøjde. 
Skovtårnets øverste platform når 135 meter over havets 
overflade, og er det højest tilgængelige punkt på Sjæl-
land. Fra toppen kan du se mere end 25 km ud over 
den smukke Sydsjællandske natur. Kigger du nordpå, vil 
du i klart vejr kunne se Øresundsbroen, Turning Torso i 
Malmø og dele af den københavnske skyline herunder 
bl.a. Bella Sky og Ørsted Værket. Turen gennem bøge-
skoven, op i Skovtårnet og tilbage, er 3,2 km lang, og 
der er sat god tid af til at nyde turen. Vi får en 2-retters 
middag på Fuglebjerg Kro samt formiddags- og efter-
middagskaffe fra bussen.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • BRO • MIDDAG  
ENTRÉ • KAFFE OG KAGE

765,-

foto: campadventure.dk

SKAGEN
Lørdag den 24. juli

Vi kører direkte til Skagen, der er kendt for sit helt 
fantastisk lys, kombineret med en unik natur og hvide 
sandstrande. Efter ankomsten nyder vi en lækker 2-ret-
ters menu på Skagen Hotel. 
Herefter kan du vælge at blive i Skagen by og evt. besø-
ge museerne eller køre med bussen ud til Grenen, hvor 
der bliver ophold med mulighed for at tage en tur med 
Sandormen eller gå de mange trin til toppen af Skagen 
Fyr. 
Efter besøg på Grenen kører vi tilbage til centrum. 
Ophold frem til kl. ca.16.30, hvor vores hjemtur starter. 
Undervejs får vi en kop kaffe og kage fra bussen.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • MIDDAG 
KAFFE OG KAGE

495,-

Aarhus Kl. 07.30 – 20.30
Hinnerup Kl. 08.00 – 20.00

Hadsten Kl. 08.10 – 19.50
Randers Kl. 08.30 – 19.30
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ALRØ MED DE BERØMTE  
TARTELETTER
Tirsdag den 27. juli

Randers Kl. 10.00 – 18.00
Hadsten Kl. 10.20 – 17.40

Hinnerup Kl. 10.30 – 17.30
Aarhus Kl. 11.00 – 17.00

Vi skal i dag til Alrø, som ligger i Horsens Fjord, og er 7 
km lang og 5 km bred på det bredeste sted. Øens hø-
jeste punkt er 15 meter over havoverfladen, og der bor 
161 indbyggere.
Vi skal have middagen på Café Alrø, hvor vi skal nyde de 
skønne berømte tarteletter og en citronfromage. Under 
middagen får vi et lille humoristisk foredrag fra tartelet-
mesteren omkring stedet. Efter en dejlig middag bliver 
der lidt tid til at gå rundt og se alle de finurlige kunst-
stykker m.m. de har på stedet. En meget sjov oplevelse.
Vi kører igen over dæmningen fra 1931, gennem 
Sondrup bakker til Søvind Kro, hvor vi skal ind og have 
kaffe med en bolle og lagkage. Her er også et lille galleri 
bestående af billeder malet af Kroens indehaver Anette, 
som har udstillet sine billeder flere steder i verden. Vi får 
også en lille historie af hende.

BUSTUR • MIDDAG • KAFFE OG KAGE

525,-

SILD MED DANSKTALENDE GUIDE
Torsdag den 29. juli

Sild er Tysklands største ø i Nordsøen med et areal på 
omkring 99 km² og med 40 km hvide sandstrande. 
Nordsøens bølger bruser langs vestkysten, medens 
man finder det rolige vadehav langs østkysten. Her er 
naturskønne klitter og grønne diger, blomstrende hede 
og majestætiske klinter. Her finder du mangfoldighed i 
stedet for ensartethed. Sild byder på dagdrømmerier og 
natteliv, farverigt liv og fredeligt afsondrethed. Her er 
tolv landsbyer, og ikke to er ens, men hvert sted har sin 
egen helt unikke charme.
Vi kører til Rømø, hvor vi kl. 11.30 skal med færgen til 
Sild. Ombord får vi en frokostanretning. Ved ankomst til 
Sild mødes vi med vores dansktalende guide, som har en 
masse at fortælle os om øen, dens liv m.m. Han tager 
os med fra nord til sydspidsen og tilbage til Westerland, 
øens hovedby med dejlig strandpromenade, gågade med 
masser af butikker og caféer. Vi har i år valgt at udvide 
turen med 1 time mere, så der bliver et længere ophold i 
denne skønne by.
Efter en spændende tur på denne skønne ø tager vi 
biltoget over Hindenburger dæmningen tilbage til 
fastlandet og bliver sat af ved Niebüll. Vi sidder i bussen 
ombord på toget og turen tager ca. 45 min. Det passer 
med eftermiddagskaffen, som vi får i bussen.
Der bliver et kort ophold ved en grænsebutik, hvor der er 
mulighed for at købe en let aftensmad, inden vi krydser 
grænsen til Danmark.

HUSK: Pas, Euro, det blå EU-Sygesikringskort og en 
rejseforsikring med hjemtransport.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • FÆRGE 
FROKOST • GUIDE • KAFFE OG KAGE • BILTOG

625,-

Randers Kl. 07.00 – 22.30
Hadsten Kl. 07.20 – 22.10
Hinnerup Kl. 07.30 – 22.00

Aarhus      Kl. 08.00 – 21.30
Skanderborg   Kl. 08.25 – 21.10
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DITLEVSDAL BISONFARM
Lørdag den 31. juli

Randers Kl. 09.00 – 19.30
Hadsten Kl. 09.20 – 19.10
Hinnerup Kl. 09.30 – 19.00

Aarhus      Kl. 10.00 – 18.30
Skanderborg   Kl. 10.25 – 18.10

Vi kører direkte til Ditlevsdal Bisonfarm. Her skal vi smage 
deres dejlige kød. Vi får serveret en bisonhakkebøf med 
løg og kartofler og islagkage til dessert.
Efter middagen får vi et spændende foredrag, hvor de 
fortæller om, hvorfor de er startet på dette projekt, 
hvordan det er at være bisonavler samt en masse om 
bisonokserne og deres adfærd - alt sammen krydret med 
små søde hverdagshistorier fra dagligdagen. Herefter får 
vi en spændende rundvisning i prærievogn, hvor vi kom-
mer helt tæt på de enorme bisonokser. En fuldvoksen 
bisonokse vejer 700-1.300 kg og måler 1,6 – 1,9 meter 
over skulderpuklen. Inden vi starter hjemturen, bliver der 
mulighed for at kigge i gårdbutikken der sælger bison-
kød fra egen avl, samt hjemmelavede bisonspecialiteter. 
Butikken rummer også souvenirs, vin og special øl, samt 
skind og kranier. 

BUSTUR • MIDDAG • FOREDRAG • PRÆRIETUR 

595,-

FRIEDRICHSTADT
Tirsdag den 3. august

Vi kører i dag syd for grænsen til Friedrichstadt. Byen 
med sin retvinklede gadestruktur, kanaler og mange 
huse i Hollandsk renæssancestil minder om en typisk hol-
landsk by. Grunden er, at byen i 1600-tallet blev bygget 
af tilflyttede hollandske religiøse flygtninge, som blev 
kaldt til Sydslesvig af Frederik den 3., som grundlagde 
byen. 
Efter ankomsten til denne hyggelige by skal vi ind og 
have en 2-retters middag inkl. en øl eller vand. Efter 
middagen tager vi på en kanalrundtur med kyndige og 
humoristiske fortællinger på dansk – sejlturen tager ca. 1 
time. Herefter bliver der et lille ophold på egen hånd. 
På hjemturen kører vi igennem Storkebyen Bergenhu-
sen. Fra omkring maj til august er der ca. 16 storkepar i 
den lille idylliske landsby. Der er tavler ved alle de huse, 
som har storkepar. På dem kan du se, hvornår storkene 
ankommer, hvor mange unger de får m.m.
Der bliver en lille pause ved et grænsesupermarked med 
mulighed for at købe noget aftensmad. Derudover er der 
eftermiddagskaffe og kage fra bussen.

HUSK: Pas, Euro, det blå EU-Sygesikringskort og en 
rejseforsikring med hjemtransport.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE 
MIDDAG INKL. 1 ØL/VAND • KANALRUNDFART 

GUIDE • KAFFE OG KAGE

625,-

Randers Kl. 06.30 – 21.00
Hadsten Kl. 06.50 – 20.40
Hinnerup Kl. 07.00 – 20.30

Aarhus      Kl. 07.30 – 20.00
Skanderborg   Kl. 07.55 – 19.40
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MUNKEBO OG KERTEMINDE
Torsdag den 5. august

Randers Kl. 07.00 – 19.30
Hadsten Kl. 07.20 – 19.10
Hinnerup Kl. 07.30 – 19.00

Aarhus      Kl. 08.00 – 18.30
Skanderborg   Kl. 08.25 – 18.10

I dag skal vi opleve lidt af Nordfyn. Vi kører først til 
Munkebo, hvor vi skal opleve og have en fortælling 
om minibyen, som består af 88 småhuse fra den gamle 
fiskerby Munkebo fra før 1959.
Efter et godt ophold her kører vi til Munkebo Kro, hvor vi 
skal ind og have en 2-retters middag.
Herefter går turen videre til Kerteminde, hvor vi skal på 
en spændende byvandring. Vi skal opleve en tur gennem 
det gamle Kerteminde med guide, hvor vi får de gode 
historier og ser de gamle købmandsgårde, de listige bag-
veje og det idylliske fiskerkvarter. Turen sluttes af med et 
besøg på Bymuseet, Farvergården med den fine gamle 
have. Her er der også mulighed for at prøve en væltepe-
ter, hvis nogen tør.
Så er det blevet tid til at køre tilbage mod Jylland, og vi 
får kaffe og kage fra bussen.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • MIDDAG 
BYRUNDTUR • GUIDE • KAFFE OG KAGE 

610,-

ROSENFESTIVAL I BOGENSE
Søndag den 8. august

I dag går turen til Bogense, hvor der hvert år bliver 
afholdt Rosenfestival. Mere end 70% af Danmarks have-
roser produceres i og omkring Bogense. 
Vi kører direkte til Bogense, hvor vi skal nyde en 2-retters 
middag på Bogense Hotel. Herefter er der tid på egen 
hånd, hvor man kan gå rundt og se de mange flotte 
roser, som pynter op i hele byen. Der vil desuden være 
boder med kunst, kunsthåndværk, smykker, haveudstyr 
m.m. Ligesom der sker flere underholdende ting rundt 
om i byen. Turen går atter hjemad kl. 15.45, og vi får en 
kop kaffe og et stykke kage fra bussen.

BUSTUR • MIDDAG • KAFFE OG KAGE

460,-

Randers Kl. 08.30 – 19.00
Hadsten Kl. 08.40 – 18.40
Hinnerup Kl. 09.00 – 18.30

Aarhus      Kl. 09.30 – 18.00
Skanderborg   Kl. 09.55 – 17.40
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DESIGNER OUTLET  
I NEUMÜNSTER
Tirsdag den 10. august

Randers  Kl. 07.30 – 21.00
Hadsten  Kl. 07.50 – 20.40
Hinnerup  Kl. 08.00 – 20.30

Aarhus      Kl. 08.30 – 20.00
Skanderborg   Kl. 08.55 – 19.40

Oplev det spændende Designer Outlet i Neumünster. Det 
er bygget op som en hel by fuld af butikker. Hvert desig-
nervaremærke har sin egen butik, hvor alt har sin plads, 
og det er let og overskueligt at shoppe. Her kan du finde 
et stort og lækkert udvalg af tøj, tilbehør og fodtøj, 
elegante ting til hjemmet og smart sportstøj, smykker 
og ure m.m. Du finder blandt andet mærkerne: Hugo 
Boss, Gucci, Calvin Klein, Adidas, Skagen, Samsonite og 
mange flere.
Vi kører direkte til Designer Outlet Neumünster, og un-
dervejs får vi en kop kaffe og et rundstykke. Vi ankom-
mer lige inden middag. Her får vi et ophold på ca.3,5 
time, på egen hånd, til at shoppe og få en let frokost. 
Der findes forskellige frokoststeder i shopping byen. 
Efter et godt ophold kører vi op til grænsen, hvor der vil 
være mulighed for at handle i et grænsesupermarked, 
inden turen atter går til vores hjembyer.

HUSK: Pas, Euro, det blå EU-Sygesikringskort og en  
rejseforsikring med hjemtransport.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE 

375,-

SILD MED DANSKTALENDE GUIDE
Torsdag den 12. august

Sild er Tysklands største ø i Nordsøen med et areal på 
omkring 99 km² og med 40 km hvide sandstrande. 
Nordsøens bølger bruser langs vestkysten, medens 
man finder det rolige vadehav langs østkysten. Her er 
naturskønne klitter og grønne diger, blomstrende hede 
og majestætiske klinter. Her finder du mangfoldighed i 
stedet for ensartethed. Sild byder på dagdrømmerier og 
natteliv, farverigt liv og fredeligt afsondrethed. Her er 
tolv landsbyer, og ikke to er ens, men hvert sted har sin 
egen helt unikke charme.
Vi kører til Rømø, hvor vi kl. 11.30 skal med færgen til 
Sild. Ombord får vi en frokostanretning. Ved ankomst til 
Sild mødes vi med vores dansktalende guide, som har en 
masse at fortælle os om øen, dens liv m.m. Han tager 
os med fra nord til sydspidsen og tilbage til Westerland, 
øens hovedby med dejlig strandpromenade, gågade med 
masser af butikker og caféer. Vi har i år valgt at udvide 
turen med 1 time mere, så der bliver et længere ophold i 
denne skønne by.
Efter en spændende tur på denne skønne ø tager vi 
biltoget over Hindenburger dæmningen tilbage til 
fastlandet og bliver sat af ved Niebüll. Vi sidder i bussen 
ombord på toget og turen tager ca. 45 min. Det passer 
med eftermiddagskaffen, som vi får i bussen.
Der bliver et kort ophold ved en grænsebutik, hvor der er 
mulighed for at købe en let aftensmad, inden vi krydser 
grænsen til Danmark.

HUSK: Pas, Euro, det blå EU-Sygesikringskort og en 
rejseforsikring med hjemtransport.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • FÆRGE  
FROKOST • GUIDE • KAFFE OG KAGE • BILTOG

625,-

Randers Kl. 07.00 – 22.30
Hadsten Kl. 07.20 – 22.10
Hinnerup Kl. 07.30 – 22.00

Aarhus      Kl. 08.00 – 21.30
Skanderborg   Kl. 08.25 – 21.10



DEJLIGE DANMARK   7978 2-dages tur

CIRKUSREVYEN OG KØBENHAVN, 
2 DAGE 

Lørdag den 14. august til søndag den 15. august 

Randers  Kl. 09.00 – 19.00
Hadsten  Kl. 09.20 – 18.40
Hinnerup  Kl. 09.30 – 18.30

Århus       Kl. 10.00 – 18.00
Skanderborg   Kl. 10.25 – 17.40

Holdet til 2021 var allerede sat inden aflysningen i 2020. 
Derfor får revyen i 2021 et 6-stjernet hold i Ulf Pilgaards 
store finale, efter 40 år på scenen. Han indtager scenen 
i teltet sammen med Lisbet Dahl, Niels Olsen, Merete 
Mærkedahl, Henrik Lykkegaard og Niels Ellegaard.
Niels Olsen vender tilbage til Cirkusrevyen for første gang 
siden 2013, og så får Merete Mærkedahl Cirkusrevy-de-
but i 2021. Hun er blandt andet kendt som stuepigen 
Otilia i tv-serien Badehotellet samt revyerne i Esbjerg 
og i Hjørring, hvor hun i 2018 modtog Talentprisen ved 
Revyernes Revy. Som altid vil der være en festlig stem-
ning, latter og god musik, og vi går fra teltet med et smil 
på læben.

BUSTUR • BRO • OVERNATNING • MORGENMAD
SANDWICH • ENTRÉ KAT. B-BILLET 

2-RETTERS MENU  

2.195,-

Tillæg for enkeltværelse 425,-
Tillæg for Sygdomsafbestillingsforsikring 6% af rejsens 
pris.
Der må forventes udgifter til:
Yderligere forplejning. Drikkevarer. Andet indkøb.

VI BOR PÅ:

Scandic Hotel Sydhavnen
Sydhavns Plads 15
2450 København SV
Tlf,.  88 33 36 66

Dejligt 3-stjernet hotel med 391 værelser beliggende kun 
3 km fra Rådhuspladsen. Hotellet har reception, restau-
rant, bar, sauna, elevator m.m. Alle værelser er med 
douche/toilet, TV, føn, aircondition etc.

LØRDAG DEN 15. AUGUST

Efter endt opsamling går turen over Storebæltsbroen og 
til Bakken. I bussen får vi en sandwich og der er mulig-
hed for at købe drikkevarer. Der holdes en strække-ben 
pause undervejs.
Vi ankommer til København ca. kl. 16.00 og bliver 
indkvarteret på Hotel Scandic Sydhavnen med en kort 
pause, inden turen går videre mod Bakken, hvor vi an-
kommer senest kl. 17.30. 
Der er forestilling fra kl. 18.00 til 20.00. Efter den fan-
tastiske forestilling går vi hen til Lauras køkken, hvor der 
venter os en dejlig 2-retters menu. Hjemkørsel til hotellet 
efter endt spisning.

SØNDAG DEN 16. AUGUST

Dejlig morgenmad på hotellet og derefter pakker vi 
bussen. Der køres en lille byrundtur. Turen bringer os til 
Christianshavn og Holmen, forbi Operahuset på Dokøen 
og tilbage over Knippelsbro til byens mange andre se-
værdigheder. Byrundturen slutter sidst på formiddagen, 
og der bliver lidt tid på egen hånd til at spise frokost 
m.m. Ca. kl. 13.30 starter vi på vores hjemtur. 

PRISEN INKLUDERER

Bustur, broafgift, 1 overnatning i delt dobbeltværelse, 
douche/toilet, morgenmad, sandwich, entré til Cirkusrevy 
(kat. B billet), 2-retters menu, Bidrag til rejsegarantifon-
den (Teknisk arrangør: Unitas Rejsers, Glarmestervej 20A, 
8600 Silkeborg, tlf. 86825611, mail: rejser@unitas.dk, 
cvr. nr. 26543886).



DEJLIGE DANMARK   8180 1-dags ture

UD I DET BLÅ  
CHAUFFØRENS FAVORITTER

Tirsdag den 17. august

Aarhus Kl. 07.30 – 19.00
Hinnerup  Kl. 08.00 – 18.30

Hadsten Kl. 08.10 – 18.20
Randers Kl. 08.30 – 18.00

Vi kører i dag nordpå. Hvorhen ved vi ikke, kun chauffø-
ren kender ruten.... 

BUSTUR • MIDDAG • KAFFE OG KAGE 

595,-

SAMSØ
Torsdag den 19. august

Samsø har en størrelse på 114 km2, og på dette areal 
findes en ubeskriveligt smuk og meget afvekslende 
natur, der byder på mange oplevelser. På øen ligger en 
perlerække af hyggelige landsbyer – i alt 22 større eller 
mindre med hvert sit særpræg og charme. 
Vi vil se og få fortællingen om de gamle bygninger 
og gårde, som i generationer var fundamentet for 
udviklingen af Samsø som et stolt landbrugssamfund. 
Samsø-kartoflen er kendt af alle - men historien bag den 
er måske ikke. Den skal vi selvfølgelig høre undervejs. 
Gårdene står der endnu - men udviklingen har betydet, 
at helt andre erhvervsformer er dukket op. Iværksætteri 
er et nøgleord, når man taler om erhverv på Samsø, og 
mange iværksættere har netop slået sig ned i de samske 
gårde.
Vi kører direkte mod Hou, hvorfra vi sejler til Sælvig. 
Ombord bliver der serveret morgencomplet, og snart er 
vi på Samsø, hvor vores lokalguide venter os. Han fører 
os rundt på øen, som han kender som sin egen bukse-
lomme. Vi starter med at se Sydøen.
Ved middagstid får vi en 2-retters menu inkl. 1 genstand 
på Restaurant Dokken.
Eftermiddagen bruges ligeledes sammen med vores 
guide som vil vise os Nordøen. Vi gør et ophold i Nordby, 
hvor gadekær, bindingsværk, klokketårn og stokroser 
fuldender rammen om denne smukke landsby.  
Ombord på færgen til Hou, er der bestilt kaffe og kage. 

BUSTUR • FÆRGE • MORGENCOMPLET • GUIDE   
MIDDAG INKL. 1 GENSTAND • KAFFE OG KAGE

700,-

Randers  Kl. 07.30 – 18.30
Hadsten Kl. 07.50 – 18.10

Hinnerup Kl. 08.00 – 18.00
Aarhus Kl. 08.30 – 17.30
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FANØ
Lørdag den 21. august

Randers Kl. 07.15 – 20.30
Hadsten Kl. 07.35 – 20.10
Hinnerup Kl. 07.45 – 20.00

Aarhus       Kl. 08.15 – 19.30
Skanderborg   Kl. 08.40 – 19.10

Efter endt opsamling holder vi kaffepause og fortsætter 
derefter til færgen i Esbjerg, hvorfra vi sejler til Nordby 
på Fanø. Her mødes vi med vores lokalguide. Han starter 
med at vise os lidt rundt i Nordby og hen til vores spise-
sted, hvor de venter os med en 2-retters menu. Herefter 
skal vi på ø rundtur. Vi ser bl.a. Albo Fuglekøje, et unikt 
fuglereservat, og de brede sandstrande. I Sønderho gøres 
der et ophold, hvor vi ser kirken, en fantastisk salskirke 
fra 1782. På vej tilbage kører vi på stranden over Fanø 
Bad til Nordby, hvorfra vi sidst på eftermiddagen sejler 
tilbage til fastlandet. Inden vi når helt hjem, er der kaffe 
og kage i bussen.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • MIDDAG 
FÆRGE • ENTRÉ • GUIDE • KAFFE OG KAGE

650,-

SKARØ
Tirsdag den 24. august

I dag skal vi til det sydfynske, nærmere bestemt Skarø, 
som er en af Svendborg kommunes tre småøer på ca. 
1,97 km². Undervejs i bussen er der kaffe og et rundstyk-
ke, og vi når til Svendborg, hvor vi parkerer bussen og 
tager færgen til Skarø kl. 11.00. Ved færgen mødes vi 
med Margit Lolk, der har sørget for de rette ingredi-
enser til en oplevelsesrig dag, hvor du får den smukke 
og uspolerede natur helt ind under huden. Du møder 
spændende øboere og hører om livet på øerne før og 
nu. Obs! Vi går ca. 2 km i løbet af dagen. På Skarø bor 
der kun godt 20 personer om vinteren. Første stop bliver 
Café Sommersild, hvor vi spiser vores frokost - friskrøget 
laks* med diverse tilbehør. Senere skal vi besøge Skarø 
Is, som begyndte med at fabrikere 50 små bæger is på 
en lille ismaskine i køkkenet for at sælge dem i deres 
lille souvenirbutik. I dag har ejerne Britta Tarp og Martin 
Jørgensen en moderne is fabrik og eksporterer den vel-
smagende is til store dele af verden. Isen er økologisk og 
baseret på birkesaft og sukkertang. Her skal vi også nyde 
kaffen med hjemmebagt kage og is, mens Martin eller 
Britta fortæller om deres is eventyr på den lille ø. 
Vi møder også ø-guide Preben Sørensen, som vil give os 
et indblik i Skarøs og ø-havets spændende historie gen-
nem tiderne. Man kan derefter vælge enten at gå med 
Preben til kirken (ca. 1.200 m), eller gå med Margit til 
Apotekerhaven i nærheden. Man kan også bare slappe 
af på en bænk ved gadekæret eller gå mod færgehav-
nen.

*Er du ikke til Røget Laks, kan man i stedet få kyllingelår. 
Dette skal angives ved bestilling.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • FÆRGE  
FROKOST • RUNDVNISNING • KAFFE, IS OG KAGE

775,-

Randers  Kl. 06.45 – 20.45
Hadsten Kl. 07.05 – 20.25
Hinnerup Kl. 07.15 – 20.15

Aarhus      Kl. 07.45 – 19.45
Skanderborg   Kl. 08.10 – 19.25
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UD I DET BLÅ 
CHAUFFØRENS FAVORITTER

Torsdag den 26. august

Randers Kl. 09.00 – 18.30
Hadsten Kl. 09.20 – 18.10

Hinnerup  Kl. 09.30 – 18.00
Aarhus Kl. 10.00 – 17.30

Vi kører i dag vestpå, ved ikke hvor hen, kun chaufføren 
kender ruten…

BUSTUR • MIDDAG • KAFFE OG KAGE 

450,-

SEJLTUR PÅ KIELERKANALEN. 
RENDSBORG - KIEL

Lørdag den 28. august

Vi kører ned over grænsen og fortsætter til Rendsborg, 
hvor vi går ombord på den over 100 år gamle og gen-
nemrestaurerede hjuldamper ”Freya”, som sejler os til 
Kiel. Kielerkanalen er 100 km lang og blev lavet sidst i 
1800-tallet. Den er blevet udvidet flere gange, og i dag 
sejler der ca. 50.000 skibe igennem om året. Hvem ved, 
måske kommer vi til at sejle side om side med et af de 
store containerskibe eller måske et krydstogtsskib? Ud-
over udsigten og den rolige sejlads skal vi også nyde en 
lækker brunchbuffet inkl. kaffe/te, saftevand og isvand. 
Bussen venter på os i Kiel kl. 14.30 efter 3,5 times skøn 
sejltur, bevæger vi os igen nordpå. Vi får en kop kaffe 
og kage undervejs. Der bliver gjort holdt ved et grænse-
supermarked, hvor der vil være tid til evt. at købe noget 
aftensmad.

HUSK: Pas, det blå EU-Sygesikringskort og en rejsefor-
sikring med hjemtransport samt Euro til at betale øvrige 

drikkevarer på skibet.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • SEJLTUR  
BRUNCHBUFFET • KAFFE OG KAGE

800,-

Randers Kl. 06.00 – 20.30
Hadsten Kl. 06.20 – 20.10
Hinnerup Kl. 06.30 – 20.00

Aarhus       Kl. 07.00 – 19.30
Skanderborg   Kl. 07.25 – 19.10
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VIBORG
Tirsdag den 31. august

Aarhus Kl. 08.00 – 18.30
Hinnerup Kl. 08.30 – 18.00

Hadsten Kl. 08.40 – 17.50
Randers  Kl. 09.00 – 17.30

Vi kører i dag mod Viborg. Vi starter vores tur med 
at besøge Hærvejstæppet i Søndermarkskirken som 
fortæller Hærvejens brogede historie, og som damer-
ne i den såkaldte Mejlbygruppe brugte 5 år på at lave. 
Turen fortsætter til Viborg Domkirke. I 1060 fik Viborg 
status som Domkirkeby. Krypten er som den ældste del 
af Domkirken næsten lige så gammel. Som kirken står 
i dag, er den fra 1876. Stilen og grundplanen er den 
oprindelige. Mange autentiske detaljer vidner om den 
lange historie, for eksempel de to løver og de to ansigter 
i korets udvendige granit. Brosten i plænen omkring 
kirken viser, hvor den gamle kirkes tilbygninger lå. Vi får 
en guidet rundvisning.
Så er det blevet tid til noget at spise, og vi får en 2-ret-
ters menu på Viborg Golfhotel.
Dagens sidste stop bliver i Prinsens Livregiments Min-
delokaler, der danner rammen om hærens historie, 
traditioner, udrustning, beklædning m.m., Der er 11 
lokaler med uniformer, faner og materiel, kompagnifotos 
og avisudklip fra de seneste 50 år m.m. Vi får en guidet 
rundvisning. Her bliver der også holdt kaffepause, som vi 
får fra bussen.

BUSTUR • ENTRÉER • GUIDER • MIDDAG 
KAFFE OG KAGE

575,-

DESIGNER OUTLET  
I NEUMÜNSTER

Torsdag den 02. september

Oplev det spændende Designer Outlet i Neumünster. Det 
er bygget op som en hel by fuld af butikker. Hvert desig-
nervaremærke har sin egen butik, hvor alt har sin plads, 
og det er let og overskueligt at shoppe. Her kan du finde 
et stort og lækkert udvalg af tøj, tilbehør og fodtøj, 
elegante ting til hjemmet og smart sportstøj, smykker 
og ure m.m. Du finder blandt andet mærkerne: Hugo 
Boss, Gucci, Calvin Klein, Adidas, Skagen, Samsonite og 
mange flere.
Vi kører direkte til Designer Outlet Neumünster, og un-
dervejs får vi en kop kaffe og et rundstykke. Vi ankom-
mer lige inden middag. Her får vi et ophold på ca.3,5 
time, på egen hånd, til at shoppe og få en let frokost. 
Der findes forskellige frokoststeder i shopping byen. 
Efter et godt ophold kører vi op til grænsen, hvor der vil 
være mulighed for at handle i et grænsesupermarked, 
inden turen atter går til vores hjembyer.

HUSK: Pas, Euro, det blå EU-Sygesikringskort og en 
rejseforsikring med hjemtransport.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE

375,-

Randers  Kl. 07.30 – 21.00
Hadsten  Kl. 07.50 – 20.40
Hinnerup  Kl. 08.00 – 20.30

Aarhus      Kl. 08.30 – 20.00
Skanderborg   Kl. 08.55 – 19.40
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AGERSØ
Lørdag den 4. september

Randers Kl. 06.15 – 21.00
Hadsten Kl. 06.35 – 20.50
Hinnerup Kl. 06.45 – 20.30

Aarhus      Kl. 07.15 – 20.00
Skanderborg   Kl. 07.40 – 19.40

Vi kører i dag over Fyn og videre over Storebæltsbroen til 
Stigsnæs hvorfra vi sejler til Agersø på 15. min. Agersø 
er beliggende mellem Storebælt og Smålandsfarvandet. 
Øen har et areal på 6,84 km² og omkring 170 beboere, 
hvoraf hovedparten er bosat i byen. Agersø har været 
beboet i flere tusinde år, og nævnes første gang i kong 
Valdemars Jordebog fra år 1231. Øen har spillet en stor 
og vigtig rolle i den kongelige jagt. Øen var i kronens eje 
indtil 1666. Herefter overgik øen til privateje, og øens 
befolkning bestod af fæstebønder.
Efter ankomst til øen kører vi til Agersø Kro, hvor vi skal 
have en 2-retters menu.
Herefter kommer vores lokale guide, som tager os med 
på en tur rundt på øen. Vi ser og hører bl.a. om kirken, 
møllen, Agersø skanse, Helleholm fyr, historiestalden og 
havnen.
Efter et spændende ophold på denne lille idylliske ø, går 
turen atter hjemad. Vi får kaffe i bussen undervejs.

BUSTUR • BRO • FÆRGE • FROKOSTBUFFET
GUIDE • KAFFE I BUS

795,-

MARIAGER FJORD  
OG HVIDSTEN KRO
Onsdag den 8. september

En sejltur med Svanen på Mariager Fjord er en eneståen-
de smuk og idyllisk rejse gennem et fantastisk landskab, 
fyldt med natur og kulturhistoriske oplevelser. Fjorden er 
Danmarks længste egentlige fjord og er 43 km lang fra 
Als Odde til Hobro
Vi kører direkte til Mariager og går ombord på Svanen, 
der på en god time sejler os til Hobro. Efter sejlturen kø-
rer vi videre til den gamle, hyggelige Hvidsten Kro, som 
spillede en central rolle for modstandsbevægelsen under 
2. verdenskrig. Her får vi serveret en dejlig krofrokost. 
Hvidsten Gruppen var en dansk modstandsgruppe fra 
Hvidsten, der under besættelsen i årene 1943-44 deltog 
i modtagelse af våben, ammunition, sprængstof og 
faldskærmsjægere, der blev kastet ned af engelske bom-
befly. Den stemningsfulde kro, dog nok især krostuen, 
fungerer i dag som et levende museum, men også i de 
gamle stald- og ladebygninger vil det være muligt at 
opleve en udstilling om Hvidsten Gruppen.
Efter et godt ophold med en spændende historie og god 
mad, går turen atter tilbage.

BUSTUR • SEJLTUR • MIDDAG

550,-

Aarhus Kl. 08.30 – 16.00
Hinnerup Kl. 09.00 – 15.30

Hadsten Kl. 09.10 – 15.20
Randers Kl. 09.30 – 15.00



DEJLIGE DANMARK   9190 1-dags ture

HØSTMARKED I NYVANG
Lørdag den 11. september

Randers  Kl. 06.30 – 20.30
Hadsten Kl. 06.50 – 20.10
Hinnerup Kl. 07.00 – 20.00

Aarhus      Kl. 07.30 – 19.30
Skanderborg   Kl. 07.55 – 19.10

Turen går i dag til Holbæk, hvor vi går tilbage i tiden. 
Oplevelsescenteret Nyvang er et kulturhistorisk museum 
for hele familien, som levendegør andelstiden på landet 
(1870–1950) med tidstypiske bygninger, landskab, hus-
dyr, arbejdsmetoder og menneskers levevis til hverdag og 
til fest. Tanken bag Andelsbevægelsen er ganske enkel, 
at flere slutter sig sammen om en opgave, den enkelte 
ikke kan løfte alene. Det er et levende oplevelsescenter, 
hvor du kan røre, gøre, smage, prøve, dufte og lege dig 
igennem historien. Der er således også rig mulighed for 
at finde noget frokost, evt. i Madam Blaa.
Efter denne spændende oplevelse vender vi atter hjem til 
Jylland, og der vil være kaffe og kage i bussen undervejs.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • BRO  
KAFFE OG KAGE

595,-

ENERGIMUSEET
Onsdag den 15. september.

Energimuseet ligger i et naturskønt område ved Tange Sø 
og Gudenåen. Uanset om du er en pilfinger, nysgerrig, 
nørdet eller nostalgisk. Og uanset om du er lille, stor, 
forældre eller bedsteforældre, så byder Energimuseet på 
et væld af oplevelser med energi i centrum.
Vi starter med at køre til Truust kro, hvor middagen 
venter.
Herefter kører vi til Energimuseet der fik sit navn i 2011, 
efter det tidligere hed Elmuseet, og som blev indviet i 
1984.Vi får en rundvisning på museet samt lidt tid på 
egen hånd, inden vi skal have kaffe og hjemmebag, og 
det er selvfølgelig med klimavenlige kager. Derefter kører 
vi hjemad.

BUSTUR • MIDDAG • ENTRÉ • RUNDVISNING  
KAFFE OG KAGE

550,-

Randers  Kl. 10.00 – 18.00
Hadsten Kl. 10.20 – 17.30

Hinnerup Kl. 10.30 – 17.20
Aarhus Kl. 11.00 – 17.00
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RØMØ MED GUIDE
Lørdag den 18. september

Randers  Kl. 07.30 – 19.00
Hadsten Kl. 07.40 – 18.40
Hinnerup Kl. 08.00 – 18.30

Aarhus      Kl. 08.30 – 18.00
Skanderborg   Kl. 08.55 – 17.40

Rømø er Danmarks største vadehavsø. Vi kører til øen 
over den 9 km lange dæmning og får fortalt om Nati-
onalpark Vadehavet, landvinding og stormfloder. Turen 
går først tværs over øen til feriebyen Lakolk ved Vester-
havet, hvorefter vi fortsætter til Hotel Kommandørgår-
den, hvor der serveres en 2-retters menu. Efter middagen 
tager vi til Sct. Clemens Kirke, hvor kirkegården og kirke-
bygningen danner baggrund for fortællinger om Rømøs 
historie. Vi kører videre til den nordlige del af Rømø, og 
her passerer vi Danmarks mindste skole, et hegn lavet 
af hvalkæber og Nationalmuseets Kommandørgård. En 
kommandør var en kaptajn på et af 1700-tallets hval- 
eller sælfangerskibe – og kommandørerne kommer vi 
til at høre en del om. Vi drikker kaffe fra bussen ved Luft-
våbnets øvelsesterræn, inden vi begynder på hjemturen. 

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • BUFFET 
 KAFFE OG KAGE

585,-

THY 
Onsdag den 22. september

I dag går turen mod nordvest, vi kører over Limfjorden 
ved Aggersund og fortsætter ud over Vejlerne til Vesløs 
kro. Her nyder vi en forret, hovedret og dessert, samt en 
kop kaffe.
Efter middagen skal vi ud og have vind i håret på Det 
Nationale Testcenter for store vindmøller.
Danmark er verdens førende vindnation med en af de 
grønneste klimapolitikker. Vi har blandt andet et politisk 
mål om 100 % vindmøllestrøm på elnettet i år 2050.
Her er det pt. det eneste sted i verden som er stort nok 
til at afprøve den næste generationer af vindmøller. Vi 
skal have en guidet rundvisning og kommer helt tæt på 
de store møller.
Efter dette hårrejsende besøg, kører vi til Thy lejren, for 
at se om de vil have besøg (Der er ingen garanti da dette 
ikke kan bestilles) Thylejren har eksisteret i over 50 år og 
er et fristed i den forstand, at den rummer livet, livets 
udfoldelser, forviklinger og udviklinger. Den har plads til 
skæve eksistenser, fantasifulde kunstnere, omsorgsful-
de mødre og fædre, shamaner, hestekvinder og meget 
andet. Den er både en del af Danmark og det samfund vi 
alle er en del af, og samtidig er den meldt ud af bevidst-
løst forbrugerræs og samtalekøkkenkultur. Skulle det 
ske at vi ikke bliver lukket ind, kører vi i stedet en tur i 
området. Vi får eftermiddagskaffe og kage fra bussen.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • MIDDAG 
 KAFFE OG KAGE

595,-

Aarhus Kl. 08.00 – 19.00
Hinnerup Kl. 08.55 – 18.30

Hadsten  Kl. 08.40 – 18.20
Randers Kl. 09.00 – 18.00
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SORT SOL
Lørdag den 25. september

Randers Kl. 11.30 – 23.45 
Hadsten Kl. 11.50 – 23.35
Hinnerup Kl. 12.00 – 23.15 

Aarhus      Kl. 12.30 – 22.45
Skanderborg   Kl. 12.55 – 22.25

I dag skal vi have en rigtig naturoplevelse. Først kører vi 
til Møgeltønder hvor vi skal have tidlig aftensmad. Vi skal 
spise i den nyrenoverede Herskabsstald ved Schacken-
borg Slot hvor der bliver indrettet et Besøgscenter, der 
skal åbne i løbet af foråret 2021. 
Kl. 17.00 mødes vi med vores naturvejleder fra Sort Safa-
ri, der fortæller levende om hvilke spændende oplevelser, 
der venter os i dag. Vi kører til Tøndermarsken, hvor op 
til 1 mio. stære går til ro i Marskens tagrørsområder.
Det anbefales, at man medbringer varmt tøj og evt. 
gummistøvler, et vandtæt siddeunderlag og hvis muligt 
en kikkert. Der skal ligeledes medbringes pas, da stære-
ne ofte vælger at overnatte syd for landegrænsen. Efter 
at have sagt godnat til stærene kører vi retur til vores 
hjembyer.

HUSK: Pas, Det Blå EU-Sygesikringskort og at have en 
rejseforsikring med hjemtransport.

BUSTUR • MIDDAG • GUIDE • KAFFE OG KAGE

625,-

LILLE VILDMOSE
Onsdag den 29. september

Årets outdoor-oplevelse blev Lille Vildmose kåret til i 
2020, og dette skal vi kigge nærmere på i dag.
Det er et sandt eldorado for naturelskere og historisk 
interesserede. Området er Danmarks største fredede om-
råde (76 km²) og her findes bl.a. Nordvesteuropas største 
højmose samt unikke natur- og græsningsskove.
Vi kører direkte til Lille Vildmose og her har vi en times 
tid til at se centeret og en video om området inden vi 
skal ind og have en 2-retters middag inkl. 1 genstand på 
Café Soldug. 
Efter middagen skal vi på en 2½ times spændende 
rundtur i Vildmosen. Vi håber at se nogle af vildmosens 
dyr, bl.a. krondyr, elge, ørne og traner. Den guidede tur 
gennemføres som kombination af kørsel i bussen og lidt 
færdsel til fods. Egen kikkert samt praktisk påklædning 
og solidt fodtøj kan med fordel medbringes. 
Der serveres kaffe og kage i bussen på hjemvejen.

BUSTUR • ENTRÉ • MIDDAG INKL. 1 GENSTAND  
GUIDET RUNDTUR • KAFFE OG KAGE

600,-

Århus Kl. 09.00 – 18.30
Hinnerup Kl. 09.30 – 18.00

Hadsten Kl. 09.40 – 17.50
Randers Kl. 10.00 – 17.30
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LØVFALDSTUR MED ÅL  
TIL FEGGESUND
Søndag den 3. oktober

Aarhus Kl. 09.00 – 18.00
Hinnerup Kl. 09.30 – 17.30

Hadsten Kl. 09.40 – 17.20
Randers Kl. 10.00 – 17.00

Turen går i dag nordpå til den populære Ålekro på Mors, 
Feggesund Kro. 
Kroen er ca. 400 år gammel og har været ejet af samme 
familie siden 1910. I dag er det Preben Pedersen, der 
ejer stedet og driver Feggesund Færgekro sammen med 
Mette. Kroens mange stuer, har hver sin charme, samt 
fjordudsigt.
Mere end 30.000 ål ender hvert år deres vandring på 
Kroen, det svarer til, at der steges mindst 5 tons ål om 
året, og vi får dem også som ål ad libitum. 
Kroen anbefaler en wienerschnitzel til de, der ikke skulle 
have lyst til ål – dette skal bestilles ved tilmelding. 
Efter middagen sejler vi over Feggesund, og hjemturen 
går ad andre veje end udturen.

Husk at angive hvis du ønsker wienerschnitzel  
ved bestilling.

BUSTUR • ÅL AD LIBITUM • FÆRGE

550,-
BUSTUR • WIENERSCHNITZEL • FÆRGE

500,-

VINSMAGNING  
HOTEL DES NORDENS

Lørdag den 9. oktober

Dejlig tur med 3-retters menu samt vinsmagning. Vi 
kører direkte mod grænsen, og undervejs får vi en kop 
kaffe og et rundstykke. Sidst på formiddagen ankommer 
vi til det flotte Hotel des Nordens, som ligger lige over 
grænsen ved Kruså. Her skal vi nyde de næste timer med 
god mad og drikke. Vi får serveret en 3-retters menu 
bestående af tarteletter med høns i asparges, kalv stegt 
som vildt med tilbehør samt hjemmelavet is. Hertil er 
der forskellige vine, som er tilpasset menuen, og under 
middagen fortælles der lidt om vinene. Vi har god tid til 
at spise og smage de dejlige vine. 
Efter nogle hyggelige timer er det tid til at besøge Fleg-
gaard i Kruså for at handle. Her kan vi selvfølgelig købe 
nogle af de lækre vine med hjem, og hvad man ellers lige 
har brug for. Når vi har afsluttet vores indkøb, går turen 
atter til vores hjembyer.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE
 3-RETTERS MENU  •  VINSMAGNING

495,-

Randers  Kl. 08.00 – 19.00
Hadsten  Kl. 08.20 – 18.40
Hinnerup  Kl. 08.30 – 18.30

Aarhus      Kl. 09.00 – 18.00
Skanderborg   Kl. 09.25 – 17.40
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GLUD MUSEUM OG JUELSMINDE 
HALVØEN

Søndag den 17. oktober

Randers  Kl. 07.45 – 18.30
Hadsten Kl. 08.05 – 18.10
Hinnerup Kl. 08.15 – 18.00

Aarhus      Kl. 08.45 – 17.30
Skanderborg   Kl. 09.10 – 17.10

I dag kører vi først til Glud Museum, som er et frilands-
museum, der viser landbrug og landboliv på Juelsminde-
halvøen fra midten af 1600-tallet til midten af 1900-tal-
let. Museet består af 14 historiske bygninger, mange 
af dem er bindingsværkshuse med stråtag og hver sin 
historie. Vi kan også se særudstillingen Strik fra strikke-
gruppen GEM. På udstillingen kan man se 1700, 1800 
og 1900-tallets brug af strik i klædedragten og opleve 
genstande fra museets magasiner, som aldrig før har væ-
ret udstillet. Vi får en rundvisning på ca. 1 time. Herefter 
er der et ophold på egen hånd, inden turen går videre. 
Vi kører til Bjerre Kro, som venter os med en 2-retters 
menu. Efter middagen skal vi på en guidet rundtur på 
Juelsmindehalvøen. Vi kører på de smukke, mindre veje 
og ser bl.a. gamle landsbyer, stationsbyer, Juelsminde, 
Skjold Kirke, Herregården Rosenvold, som ligger smukt 
ved Vejle Fjord og godset Palsgaard. Vi hører mange 
spændende historier, også om Godset Møgelkær, som 
i dag er et åbent fængsel. Turen slutter igen ved Bjerre 
Kro, hvor vi får kaffe og lagkage, inden vi kører tilbage til 
vores hjembyer.

BUSTUR • ENTRÉ • RUNDVISNING • MIDDAG • GUIDE 
KAFFE OG KAGE

595,-

FRØSLEVLEJREN OG GRÅSTEN
Lørdag den 23. oktober

Vi kører i dag sydpå, hvor vi skal ind og have et spæn-
dende besøg i Frøslevlejren. Lejren blev bygget som 
tysk interneringslejr i 1944 under den tyske besættelse 
af Danmark, og er i dag en af Europas bedst bevarede 
fangelejre. Flere tusinde danskere sad i lejren som det 
tyske sikkerhedspolitis fanger. Besøget indledes med et 
foredrag – inden der bliver god tid på egen hånd til at gå 
rundt i de forskellige udstillinger.
Herefter kører vi til Gråsten, hvor vi skal ind og have 
middag på Den Gamle Kro. Hvis vejret tillader det, og ha-
ven er åben, kan der blive tid til en spadseretur i Gråsten 
Slotshave.
Turen går nu mod nord. Vi kører omkring Sønderballe, 
hvor man kan nyde udsigten over Genner Bugt. Der 
serveres kaffe og kage fra bussen.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • FOREDRAG 
MIDDAG • KAFFE OG KAGE

585,-

Randers Kl. 06.30 – 19.30
Hadsten Kl. 06.50 – 19.10
Hinnerup Kl. 07.00 – 19.00

Aarhus      Kl. 07.30 – 18.30
Skanderborg   Kl. 07.55 – 18.10
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ÅLETUR TIL GJERRILD KRO
Søndag den 31. oktober

Aarhus Kl. 10.00 – 16.30 
Hinnerup Kl. 10.30 – 16.00 

Hadsten Kl. 10.40 – 15.50
Randers Kl. 11.00 – 15.30

I dag kører vi til Norddjursland for at få ål. Efter endt 
opsamling kører vi direkte til Gjerrild Kro.
Kroen har altid haft et fantastisk ry for sin gode mad og 
fine service, så vi kan godt begynde at glæde os til en 
dejlig oplevelse. Kroen anbefaler en wienerschnitzel til 
dem der ikke skulle have lyst til ål – dette skal bestilles 
ved tilmelding. Vi slutter spisningen af med en kop kaffe. 
Efter nogle gode hyggelige timer begynder vores hjem-
tur.

Husk at angive om du ønsker ål eller schnitzel  
ved bestilling.

BUSTUR • ÅL AD LIBITUM • KAFFE

550,-
BUSTUR • WIENERSCHNITZEL • KAFFE

500,-

Vintertid: Husk at uret skal stilles 1 time tilbage.

TIRPITZ MUSEUM BLÅVAND 
Lørdag den 6. november

Vi skal i dag vestpå og besøge Tirpitz museet. Det er den 
verdenskendte arkitekt Bjarke Ingels og BIG gruppen, der 
har tegnet museet. Arkitekturen er inspireret af den rå 
natur, klitlandskabet og historien, der omgiver museet, 
som ligger lige ved Tirpitz bunkeren, som besættelses-
magten begyndte at bygge under 2. verdenskrig, og 
bunkeren er i dag en del af museet.
Ved ankomst får vi en introduktion i bussen, hvorefter 
der er tid på egen hånd til at se og opleve museet både 
ude og inde. Se bl.a. ”Tirpitz bunkeren”, ”En hær af be-
ton”, ”Rav - Havets guld”, ”Den skjulte vestkyst” samt 
den sidste nye udstilling, der hedder ”Livsfare – Miner!” 
og omhandler minerydningen efter 2. verdenskrig til den 
sidste mine blev fjernet i 2012.
På alle udstillingerne er der mange tilknyttede historier 
som er indtalt af professionelle skuespillere. Afspilningen 
betjener gæsterne selv ved hjælp af en simpel og let 
betjent audioguide.
Vi spiser på Restaurant Ho Bugt, hvor vi skal have en 
dejlig 2-retters menu inkl. en genstand, og der er både 
formiddagskaffe og rundstykke samt eftermiddagskaffe 
og kage fra bussen. 

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE  
MIDDAG INKL. 1 GENSTAND • ENTRÉ

INTRODUKTION • KAFFE OG KAGE

670,-

Randers Kl. 07.30 – 20.00
Hadsten Kl. 07.50 – 19.40
Hinnerup Kl. 08.00 – 19.30

Aarhus       Kl. 08.30 – 19.00
Skanderborg   Kl. 08.55 – 18.40
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JUL PÅ GAVNØ SLOT
Lørdag den 13. november

Det er i dag Danmarks største julemarked på Gavnø 
Slot. Baronessen elsker julen, og hun startede derfor 
Jule Bazar på Gavnø Slot, med omkring 150 stande der 
er fordelt i de historiske avlsbygninger fra 1800-tallet. 
Gavnø Slot viser sig fra den smukkeste jule-kulisse.
Vi kører over Fyn til Gavnø Slot. Her starter vi med at få 
en lækker julebuffet i Café Tulipanen.
Derefter vil der være ca. 3 timers ophold til at besøge 
de forskellige stande, og gøre nogle gode indkøb. Det 
er også muligt at gå en tur på Slottet, i Slotsparken og i 
Klosterkirken. På hjemturen bliver der serveret kaffe og 
kage fra bussen

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • BRO • ENTRÉ  
FROKOST • KAFFE OG KAGE

740,-

Randers Kl. 06.15 – 21.00
Hadsten Kl. 06.35 – 20.40
Hinnerup  Kl. 06.45 – 20.30

Aarhus      Kl. 07.15 – 20.00
Skanderborg   Kl. 07.40 – 19.40

MORTENS AFTEN
Onsdag den 10. november

Aarhus Kl. 15.00 – 21.00
Hinnerup Kl. 15.30 – 20.30

Hadsten Kl. 15.40 – 20.20 
Randers Kl. 16.00 – 20.00

Vi har valgt i år at holde Mortens aften på Pøt Mølle - 
Frijsenborg Slotskro, som ligger smukt i Frijsenborgskove-
ne ved Hammel.
Her får vi serveret en dejlig middag, selvfølgelig beståen-
de af and og efterfølgende ris á la mande og 1 kop kaf-
fe. Efter middagen går turen atter mod vores hjembyer.

BUSTUR • ANDESTEG • DESSERT  
1. GENSTAND OG KAFFE

395,-

Randers Kl. 06.45 – 20.00 
Hadsten  Kl. 07.05 – 19.40
Hinnerup Kl. 07.15 – 19.30 

Aarhus      Kl. 07.45 – 19.00
Skanderborg   Kl. 08.10 – 18.40

JULEMARKED I TØNDER
Onsdag den 17. november

De tror på julemanden i Tønder. Landets ældste købstad 
slår atter dørene op til julemarked. I den indre by vil der 
flere steder være opsat boder. Her kan du købe gløgg, 
æbleskiver, brændte mandler og sønderjyske pølsespe-
cialiteter. ”Julemandens postkontor” holder åbent i ”Det 
Gamle Apotek”. Alt i alt julestemning på gammeldaws 
manér.
Efter endt opsamling får vi en kop kaffe og et rundstykke 
fra bussen, og fortsætter ned over grænsen til Fleg-
gaard i Süder Lügum med mulighed for at julehandle i 
ca. 1 time. Herefter går det til Tønder, hvor der vil være 
et ophold på egen hånd, indtil kl. 16.00 hvor vi mødes 
igen for at køre hjemad. Vi får en kop kaffe og kage fra 
bussen.

HUSK: Pas, det blå EU-Sygesikringskort og at have en 
rejseforsikring med hjemtransport.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • KAFFE OG KAGE

375,-
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JULEMARKED PÅ EGESKOV SLOT
Lørdag den 20. november

Randers Kl. 07.45 – 20.00
Hadsten Kl. 08.05 – 19.40
Hinnerup Kl. 08.15 – 19.30

Aarhus      Kl. 08.45 – 19.00
Skanderborg   Kl. 09.10 – 18.40

Efter endt opsamling holder vi kaffepause. Når vi kom-
mer til Fyn holder vi ind på en kro, hvor vi får en dejlig 
2-retters middag. Turen går herefter videre til Egeskov 
Slot, der er Fyns største julemarked. 
Mellem veteranbiler og flyvemaskiner kan markedets 
gæster gøre en god handel. Det oser af stemning, når du 
ved 120 markedsboder kan lade dig inspirere af alt fra 
kunsthåndværk og brugskunst, til delikatesser og julede-
korationer, som giver inspiration til julen og gavekøb. Her 
er både varer fra kendte varemærker og private kunst-
håndværkere, der tilbyder deres produkter.
Markedets gæster vil kunne opleve Egeskov hyggeligt 
pyntet inden- og udendørs, så omgivelserne indbyder 
følelsen af julestemning. Faktisk er der over en kilome-
ter guirlander, der leder vejen gennem de forskellige 
bygninger, og der er udstillet ikke færre end 3.000 nisser 
samt et utal af juletræer. Vi har ca. 3 timer til at nyde 
julemarkedet, inden turen atter går hjemad. Undervejs 
får vi kaffe og kage i bussen.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • MIDDAG  
ENTRÉ • KAFFE OG KAGE

595,-

JULMARKED I FLENSBORG

Onsdag den 24. nov., 1. dec., 8. dec. og 15. dec. 
Lørdag den 27. nov., 4. dec. og 11. dec,.

Flensborg by er et oplagt udflugtsmål op til jul. Byen har 
en hyggelig julestemning og hele gågaden på 1,2 km er 
forvandlet til Nordtysklands længste julemarked. 
Der er smukt dekorerede stande/boder, hvor du finder 
alt lige fra julevarer, kunsthåndværk, gastronomiske 
julegodter og selvfølgeligt den velkendte Glühwein med 
eller uden ”skud”.
Vi starter med at køre til et grænsesupermarked, hvor 
der er mulighed for at købe julegodter med hjem.
Herefter kører vi til Flensborg by, hvor vi har ca. 4 timer 
til at nyde det skønne julemarked.

HUSK: Pas, Euro, det blå EU-Sygesikringskort og en 
rejse-forsikring med hjemtransport.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE

275,-

Randers Kl. 07.00 – 20.00
Hadsten Kl. 07.20 – 19.40
Hinnerup Kl. 07.30 – 19.30

Aarhus       Kl. 08.00 – 19.00
Skanderborg   Kl. 08.25 – 18.40
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JULEMARKED I LÜBECK
Onsdag den 24. november og

Lørdag den 04. december

Randers Kl. 07.00 – 22.30
Hadsten Kl. 07.20 – 22.10
Hinnerup Kl. 07.30 – 22.0 

Aarhus       Kl. 08.00 – 21.30
Skanderborg   Kl. 08.25 – 21.10

Julemarkedet i Lübeck er et af Tysklands smukkeste! 
Kombinationen af juleshopping, hyggelige boder med 
julepynt og duft af Glühwein og brændte mandler får de 
fleste i den helt rigtige julestemning.
Lübecks gamle bydel, der samtidig er på UNESCO’s ver-
densarvsliste, emmer af julestemning og består af flere 
julemarkeder. 
Julemarkederne på Rådhuspladsen og i gågaden tiltræk-
ker hvert år tusindvis af glade gæster.
Snyd heller ikke dig selv, for at få noget af den berømte 
Lübecker marcipan med hjem.
Vi forventer at ankomme til Lübeck lige over middag og 
har ca. 4 timer i byen.
På hjemturen holder vi en lille pause ved et grænsesuper-
marked, og der er mulighed for at købe aftensmad.

HUSK: Pas, Euro, det blå EU-Sygesikringskort og en  
rejseforsikring med hjemtransport.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE

375,-

JUL PÅ BAKKEN
Fredag den 26. november

Vi lægger vejen forbi verdens ældste forlystelsespark, når 
den igen åbner op for julestemningen.
Efter endt opsamling går turen hurtigt mod Sjælland. 
Undervejs får vi kaffe og et rundstykke.
Vi ankommer til Bakken ca. kl. 14.00 og så kan du glæ-
de dig til at spadsere rundt i Bakkens gader og stræder 
og få julelys i øjnene. Parken er pyntet flot op med 
julelys, julekugler og gran, som får forlystelsesparken til 
at funkle og vække julestemningen hos store og små.
Gå på opdagelse i Bakkens julemarked placeret rundt 
i gaderne som er pyntet med julelys, gran og julepynt. 
Dette skaber en magisk julestemning. Rundt i de mange 
boder kan du finde alt fra gaveartikler til lækre specia-
liteter, hjemmestrikkede huer, flotte smykker og meget 
mere.
Bliver du lækkersulten undervejs, kan du slå vejen forbi 
en af de mange spisesteder, som står klar til at byde 
indenfor på lækre og hyggelige madoplevelser.
Besøg julemanden i Nisseskoven, oplev Bakkens Pjerrot 
i julestemning, gå en tur i Korsbæk og prøv de sjove 
forlystelser. Vores hjemtur starter kl. 19.00.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE • BRO

475,-

Randers Kl. 08.00 – 24.00
Hadsten Kl. 08.20 – 23.40
Hinnerup Kl. 08.30 – 23.30

Aarhus       Kl. 09.00 – 23.00
Skanderborg   Kl. 09.25 – 22.40
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JULEMARKED PÅ GRAM SLOT
Lørdag den 27. november

JULEMARKED I KIEL
Lørdag den 27. november og  

Onsdag den 08. december
Randers  Kl. 08.30 – 19.30
Hadsten Kl. 08.50 – 19.10
Hinnerup Kl. 09.00 – 19.00

Aarhus      Kl. 09.30 – 18.30
Skanderborg   Kl. 09.55 – 18.10 Randers  Kl. 08.30 – 19.30

Hadsten Kl. 08.50 – 19.10
Hinnerup Kl. 09.00 – 19.00

Aarhus      Kl. 09.30 – 18.30
Skanderborg   Kl. 09.55 – 18.10

Kom i julestemning på Gram Slot. Nyd duften og sma-
gen af gløgg, æbleskiver & julebag og mærk stemningen 
af julehygge, der hersker overalt på slottet. Oplev de 
mange udstillere med lækre varer og gode juletilbud 
- Flot pyntede juletræer og dekorationer - Hyggelige 
caféområder med juleservering.
Vi starter med at kører til Skodborg, hvor vi nyder en 
dejlig julefrokost. Så fortsætter turen videre til Gram Slot, 
hvor der bliver ca. 3 timers ophold, til at gå rundt og 
komme i den rigtige julestemning. 

BUSTUR • MIDDAG • ENTRÉ

530,-

Oplev hvordan hygge, maritim stemning og vinterat-
mosfære forenes på julemarkedet i Kiel! Med de store 
færgeterminaler, museumshavnen og HDW-værftets im-
ponerende kraner som kulisse stråler den festsmykkede 
indre by i flot julebelysning og indbyder til en hyggelig 
indkøbstur og et varmende glas Glühwein.
De over 80 juleboder, fordelt på 4 julemarkeder, er med 
til at skabe en helt særlig stemning. Traditionen tro er 
også venskabsbyerne Tallinn, Gdynia og Kaliningrad 
repræsenteret med produkter fra deres eget land. De 
festligt smykkede stormagasiner, forretninger og butikker 
i byens centrum og de mange punchboder - indbyder 
spontant til en jule shopping tur.
I Kiel kan du for en stund glemme den hektiske juletid 
og gøre juleindkøb i en afstresset atmosfære.
Vi forventer at ankomme til Kiel omkring middag, og har 
ca. 4 timer til at opleve julemarkedet.
På hjemturen holder vi en lille pause ved et grænsesuper-
marked, og der er mulighed for at købe aftensmad.
 

HUSK: Pas, Euro, det blå EU-Sygesikringskort og en  
rejseforsikring med hjemtransport.

BUSTUR • KAFFE OG RUNDSTYKKE

375,-



DEJLIGE DANMARK   111110 1-dags ture

JULEFROKOST PÅ GJERRILD KRO
Søndag den 5. december

Aarhus Kl. 10.00 – 17.00
Hinnerup Kl. 10.30 – 16.30

Hadsten  Kl. 10.40 – 16.20
Randers Kl. 11.00 – 16.00

Julefrokostturen lader vi igen gå til den populære Gjerrild 
Kro på Djursland. Her hygger vi os med en julefrokost 
med alt, hvad du kan forvente til en traditionel julefro-
kost. Efterfølgende er der en kop kaffe. Godt mætte 
kører vi tilbage til vores hjembyer.

BUSTUR • JULEFROKOST • KAFFE

425,-

IND UNDER JUL – KRUSMØLLE
Tirsdag den 30. november

Vi kører i dag til Krusmølle ved Åbenrå, hvor selveste 
julemanden ville spærre øjnene op, hvis han fandt vej 
op under tagskægget på den gamle vandmølle. På det 
nænsomt restaurerede loft sælges frække nisser, fromme 
engle, glaskugler i forvandlingsfarver og jule-effekter, 
som det kan være svært at have fantasi til at forestille 
sig. Der er i alt 2.000 m² at gå på opdagelse i. Både i bu-
tikken og på cafeen er der slået over på julehygge, og du 
bliver bestemt ikke skuffet, hvis du tager med på denne 
fantastiske juleoplevelse.
Vi starter med at få serveret en dejlig hjemmelavet fro-
kostplatte på Fru Loff’s Café. Herefter vil der være tid på 
egen hånd inden turen atter går mod nord. Vi får en kop 
kaffe og en kage fra bussen undervejs.

BUSTUR • FROKOSTPLATTE • KAFFE OG KAGE

470,-

Randers  Kl. 09.00 – 18.30
Hadsten  Kl. 09.20 – 18.10
Hinnerup  Kl. 09.30 – 18.00

Aarhus      Kl. 10.00 – 17.30
Skanderborg   Kl. 10.25 – 17.10



DEJLIGE DANMARK   113112 1-dags ture

JULEGAVETUR – GOD JUL
Søndag den 12. december

Aarhus Kl. 12.00 – 18.00
Hinnerup Kl. 12.30 – 17.30

Hadsten Kl. 12.40 – 17.20
Randers Kl. 13.00 – 17.00

Vores årlige ”julegavetur” glemmer vi naturligvis ikke. 
Det er på denne hemmelige tur, hvor vi, der arbejder på 
kontoret, tager med, så vi kan hilse på jer, og ønske jer 
alle en glædelig jul. 
Udover julehyggen vil der selvfølgelig traditionen tro 
også være muligheden for at vinde en lille gave. 
Vi forsøger ligeledes at have næste års Dejlige Danmark 
program med, så vi kan præsentere dette for jer denne 
dag.

BUSTUR • KAFFE • LOTTERI

275,-

INDKØBSTURE TIL
TYSKLAND

Vi har indkøbsture til Tyskland - både med og uden 
ophold i Flensborg.

På alle vores ture holder vi ind ved  
Fleggaard.

Se datoer, priser og tider på vores hjemmeside:

www.centrumturist.dk

MAGISK JUL
Tirsdag den 7. december

Oplev magien og den eventyrlige julestemning til ”Ma-
gisk Jul”, som afholdes i Kulturhuset & Skulpturparken i 
Blokhus.
Parken bliver julepyntet efter alle kunstens juleregler med 
imponerende dekorationer. Hele parken oplyses af mere 
end hundrede tusinde julelys i fantastiske farver og ud-
formninger; et gigantisk 17 meter højt juletræ, julekaner, 
rensdyr, guldkareter, snemænd, julemænd, blinkende 
julestjerner, kæmpe glaskugler, smukke røde julehjerter 
og meget mere. De enorme sandskulpturer, der pryder 
parken, oplyses med kulørte julelys som skifter farve, og 
parkens andre enestående kunstværker og skulpturer 
forenes flot med den unikke juleudsmykning. 
Der findes ligeledes et stort julemarked i markedsarka-
den med julepynt, gaver og specialiteter.   
Den over 20.000 m2 store Skulpturpark vil ganske enkelt 
emme af ægte julehygge i særklasse.
Første stop bliver på restaurant Nordstjernen i Blokhus, 
hvor vi får en stor lækker frokostbuffet.
Derefter kører vi til Skulpturparken. Der er flere steder i 
parken, hvor du kan købe en kop kaffe m.m. Hjemturen 
starter efter mørkets frembrud, så vi rigtig kan nyde 
julelysene.

BUSTUR • FROKOSTBUFFET • ENTRÉ

575,-

Århus Kl. 09.00 – 20.00
Hinnerup  Kl. 09.30 – 19.30

Hadsten Kl. 09.40 – 19.20
Randers Kl. 10.00 – 19.00



SPÆNDENDE TURE OG GODE OPLEVELSER I 2021

OPSAMLING 
Randers  •  Kulturhuset
Hadsten •  Stationen 
Hinnerup •  Rutebilstationen
Aarhus •  Musikhuset
Skanderborg •  Banegård

Centrum Turist
8619 0000
info@centrumturist.dk
www.centrumturist.dk

Telefon 70 11 47 11
www.riisrejser.dk




