Sort Sol og Sydvestjylland
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra (Bus):
Pris fra:

22.09.2019
24.09.2019
3 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.
2.195,-

Højdepunkter
Oplev Danmarks ældste by Ribe
Vi bor på hyggelige hotel Ballumhus
Rundtur på Rømø
Sort Safari i Tøndermarsken med lokalguide
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Sort Sol og Sydvestjylland
Når store stæreflokke danser luftballet på efterårshimlen, mens solen går ned over Vadehavet, så er det, at
man tænker, at naturen er forunderlig, og man føler sig mærkelig lille i den store verden. Kom med og oplev
naturen og kulturen i en stolt egn af Danmark. Der venter masser af spændende besøg, lige fra Ribes
gamle, snævre gader til de åbne vidder ved Vadehavet, hvor vi også skal opleve fænomenet Sort Sol.
Vi skal bo på det hyggelige Hotel Ballumhus. En rigtig kro, der ligger lige midt i marsklandet, og hvor man får
god mad og hyggelige værelser, alle naturligvis m. bad, toilet og tv.

Dagsprogram
Rejseplan
1. dag: Esbjerg og Blåvandshuk
Efter påstigning fra Sjælland, Fyn og Jylland kører vi fra Kolding til Esbjerg, og på Danmarks Fiskeri- og
Søfartsmuseum kan man opleve fantastiske udstillinger om fiskeri i Danmark gennem tiden, og desuden
opleve de sjove sæler i saltvandsbassinet. Der er mulighed for at købe frokost på museet.
Fra Esbjerg kører vi ud langs kysten forbi skulpturerne ”Mennesket ved Havet” ved Sædding Strand og til
Blåvandshuk, som er Danmarks vestligste punkt. Det er muligt at komme op i fyret og herfra nyde udsigten
over Vadehavet og Vesterhavet.
Hen på eftermiddagen ankommer vi til Hotel Ballumhus, og der bliver tid til et lille hvil, inden vi mødes til
middag.
2. dag: Ribe og Sort Sol
Efter en dejlig morgenbuffet kører vi de få kilometer til Ribe, hvor vi mødes kl. 10 med vores lokale guide,
som vil tage os med på en spadseretur rundt i Danmarks ældste by, Ribe. Vi ser havnen med
stormflodssøjlen, de brostensbelagte stræder og bindingsværkshuse, og naturligvis skal vi også se og høre
om domkirken, og har man mod på det, anbefaler vi absolut en tur op i kirkens tårn. Herefter kører vi en tur
til Kammerslusen, hvor Ribe Å løber ud i Vadehavet.
Efter en lille pause på hotellet, kører vi mod Tønder, og passerer undervejs den lille by Gallehus, hvor
guldhornene blev fundet, Danmarks flotteste oldtidsfund nogensinde. Vi hører den dramatiske historie om
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fundet af de to horn og om, hvordan de senere blev stjålet og omsmeltet, så de forsvandt for evigt. Vi kører
videre gennem Møgeltønder og ser de smukke, gamle bindingsværkshuse samt selvfølgelig det flotte
Schackenborg Slot, hvor prins Joachim med familie jo boede i en lang årrække. Herefter møder vi vores
naturvejleder, som vil være sammen med os og vise os Sort Sol i Tøndermarsken. Sammen med fuglenes
optræden bliver vi klogere på stærene og på Vadehavet.
Forestillingen slutter ved 20 tiden, og herefter kører vi tilbage til Ballumhus, hvor man venter med middag.
Husk pas, da vi let kan komme til at køre ind på tysk område. Husk desuden varmt tøj og godt fodtøj.
3. dag: Rømø og Højer Sluse
Vi forlader Hotel Ballumhus og tager på ø rundtur på Rømø. Vi ser bl.a. Nationalmuseet Kommandørgården,
det berømte og fredede havegærde lavet af hvalknogler samt Danmarks ældste og mindste skolebygning i
Toftum. Vi ser de flotte kommandørsten ved Rømø Kirke, og i kirken kan man sætte sig på de kirkesæder,
hvor de tidligere generationer af A.P. Møller familien, der stammer fra Rømø, havde deres plads. Også
Nordeuropas bredeste sandstrand ved Lakolk besøges. Herfra kører vi tilbage mod fastlandet og ned langs
de store vadehavsdiger mod Højer Sluse, hvor Vidå har sit udløb. Herfra går turen tilbage mod vores
udgangspunkter.

besøg i EsbjergBredebroBesøg i RibeBesøg i Tønder og MøgeltønderTøndermarskenBesøg på
Rømø
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Rejsefakta
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra:

22.09.2019
24.09.2019
3 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.

Priser
Enkeltværelse
Dobbeltværelse
3-sengsværelse

2.695 Kr.
2.195 Kr.
2.195 Kr.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, Buskørsel i **** bus, hotelophold i delt dobbeltværelse, halvpension fra og med aftensmad
første dag til og med morgenmad sidste dag, udflugter (ex. entréer), lokalguide i Ribe og ved Sort Sol samt
alle lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Frokostsandwich med kylling og bacon: 42 kr.
Frokostsandwich med skinke og ost: 42 kr.
Smurt rundstykke m. kaffe/te på afrejsedagen v. Kolding: 15 kr.
Udflugtsprogram, eksklusiv entréer: Inkluderet

Indkvartering
22.09.2019 - 24.09.2019

Hotel Ballumhus
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Alle afgange på rejsen "Sort Sol og Sydvestjylland"
Afrejse
15.09.2019
22.09.2019
13.09.2020
20.09.2020

Hjemkomst
17.09.2019
24.09.2019
15.09.2020
22.09.2020

Dage
3 dage
3 dage
3 dage
3 dage

Pris fra
2.195,2.195,2.195,2.195,-
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Afrejse fra
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.

