
Dag 1  
Vi tager turen over Storebælt i og 
fortsætter i retning mod det vest-
jyske. Besøg i Christiansfeld - byen er 
optaget på UNESCO Verdensarvliste. 
Bykernen er bygget i årene 1773-1812 
og er helt speciel for sin tid. Gader-
ne er anlagt i perfekte firkanter, og 
husene har et arkitektonisk særpræg. 
Frokosten får vi på Brødremenigheden 
Hotel.  Undervejs mod Sønderjylland 
gøres et kort stop ved Vadehavets ny 
vartegn Marsk Tårnet. Vi ser det blot 
nedefra, inden vi tager en tur til Rømø 
og Lakolk stranden - her gøres ophold 
nær stranden, og der er tid til en gåtur 
eller til at dyppe tæerne i Vesterhavet.
 
Dag 2  
Efter Om formiddagen får vi ca. 1 ti-
mes rundvisning på Schackenborg Slot 
(OBS! ingen elevator), hvorefter der er 
tid på egen hånd til at se slotshaven. 
Slottet blev åbnet for offentligheden 
i 2020. Rundvisningen giver et indblik 
i opførelsen af slottet og de mange 
generationer af Schack.  Ved middags-
tid kører vi tilbage til hotellet. Resten 
af dagen er til egen disposition og 

frokost for egen regning. Tips til hvad 
man kan hygge sig med om eftermid-
dagen:  Gågaderne i det hyggelige 
Tønder. Drøhses Hus. Det gamle Apo-
tek. Kulturhistorie/Kunstmuseet lige 
ved hotellet, her er bla. meget andet 
udstilling af Wegner møbler.

Dag 3   
I dag tager vi på udflugt til Fanø. Vi 
bruger 12 min på sejladsen fra Es-
bjerg til Nordby. På havnen stiger 
lokalguiden ombord på bussen, og vi 
får fortællingen om Fanø før og nu. 
Frokosten og eftermiddagen er på 
egen hånd til at gå en tur i de små 
gader, som Nordby er så kendt for - 
også rig mulighed for at ose, shoppe, 
cafebesøg. Vi er tilbage på hotellet 
ved 18-tiden.

Dag 4  
Om formiddagen besøges Sønderborg 
Slot, bygget i 1169 af Valdemar Sejr. 
Slottet kender vi mest for historien 
om Kong Christian 2., med tilnavnet 
”Kristian Tyran”, der var fængslet her 
indtil sin død, efter at han blev styrtet 
af de jyske herremænd. Slottet rum-

mer i dag en stor udstilling om Søn-
derjyllands historie. Sønderborg  har 
også et nyt vartegn, det er hotel Alsik, 
og her får vi en frokost i hotellets 
restaurant. Stedet er kendt for den 
flotte indendørs udsigtplatform på 16 
etage. I ro og mag kan man tage derop 
og nyde en fantastisk udsigt.  Vi tager 
via Storebælt tilbage mod Sjælland og 
er fremme midt på aftenen.
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Rejsefakta

Om hotellet

Prisen inkluderer

4 DAGES BUSREJSE

AFREJSE/HJEMKOMST
6. - 9. september 2022

Pris pr. person i delt dobbeltværelse
 
Ved 40-45 personer kr.  4.850,00
Ved 34-39 personer kr.  5.050,00

Enkeltværelsestillæg   kr.    1.125,00

Depositum: 1/3 af rejsens pris
Restbetaling: 30 dage før afrejse

• Bustransport i 4-stjernet turistbus
• 3 x overnatning
• 3 x morgenbuffet
• 2 x frokost, dag 1 og 4
• 3 x middag
• Entré Schackenborg Slot
• Fanø lokalguide
• Entré Sønderborg Slot
• Dansk rejseleder
• Obligatoriske skatter og afgifter

Hotel Tønderhus
Jomfrustien 1, 6270 Tønder

3* hotel centralt beliggende i cen-
trum af Tønder.  Hotel Tønderhus har 
62 værelser, alle med bad, hårtørrer,  
minibar, radio/tv og trådløst internet.
Desuden restaurant og elevator.

BUPL OG SL SENIORER OG EFTERLØNNERE

Turen går til Sønderjylland med øhop til både Rømø og Fanø. På turen 
skal vi forbi Christiansfeld, der er optaget på UNESCO Verdensarvliste. 
Vi skal også se Marsktårnet, der er Vadehavet nye vartegn. 
Endvidere skal vi på guidet rundvisning på Schackenborg Slot, der blev 
åbnet for offentligheden i 2020. Rundvisningen giver et indblik i opfø-
relsen af slottet og de mange generationer af familien Schack.
Vi skal på heldagsudflugt til Fanø med lokalguide samt på besøg på 
Sønderborg Slot. 

Busrejse til Sønderjylland


