SOMMERTUREN 2022
3-dages tur til Lolland og Sjælland
fra den 16. – 18. august
Program for turen:
Tirsdag, den 16. august 2022

kl. 08.00

kl. 10.45

Afgang fra Mejdal Hallen
Vi gør et stop ved Vejle Havn, hvor vi skal have vores kaffe og rundstykker.
Derefter er der mulighed for selv at gå ind og se Olafur Eliassons ikoniske
bygning Fjordenhus på Vejles havnefront.

Afgang fra Vejle Havn
Vi kører mod Maribo og holder en lille pause undervejs, hvor vi får 3 stk.
håndmadder inkl. 1 øl/vand, som vi har med i bussen.

ca. kl. 15.00
kl. 16.00 – 17.00

kl. 18.00

Ankommer vi til indtjekning på Milling Hotel Søpark i Maribo.
Eftermiddagskaffe (kaffeautomat til fri afbenyttelse døgnet rundt og kage på
bordet fra kl. 16.00 til kl. 17.00). Herefter er der mulighed for at gå en tur
langs søen eller til Maribo Domkirke, der ligger ca. 300 m fra hotellet.
Buffet

Onsdag, den 17. august 2022
Kl. 07.00 – 09.00
kl. 10.30

kl. 14.00
kl. 16.00 – 17.00
Kl. 18.00

Morgenbuffet
Besøger vi Krenkerup bryggeri
Rundvisning inkl. 2x0,2 smagsøl efterfulgt af frokost bestående af ”Krenkerup
Bræt” https://krenkerupbryggeri.dk
Besøger vi Knuthenborg Dyrepark
Entré med bussen og rundtur i dyreparken med guide.
Retur til eftermiddagskaffe på hotellet (kaffeautomat til fri afbenyttelse døgnet
rundt og kage på bordet fra kl. 16.00 til kl. 17.00).
Buffet

Torsdag, den 18.august 2022
kl. 07.00 – 09.00
kl. 10.30

kl. 12.00
kl. 13.30

Morgenbuffet
Skal vi besøge Holmegaard Værk – For sans og samling, der åbnede
2. maj 2020. Holmegaard Værk er Danmarks nye sted for kunsthåndværk og
tradition, hvor de formidler fortiden som inspiration for fremtiden. Det er det
gamle Holmegaard Glasværk, der slår dørene op til en verden af design,
håndværk og historie. Der er 1 times rundvisning.
Frokost (3 stk. smørrebrød inkl. 1 genstand + kaffe/the)
Skal I besøge Skovtårnet eller Gisselfeld Klosters Slotspark.
Skovtårnet befinder sig 135 meter over havets overflade og er dermed det
højest tilgængelige punkt på hele Sjælland. Turen til Skovtårnet foregår via
en 900 m lang træsti med flere ”pause-pladser” og platforme undervejs,
hvorfra der er rig mulighed for at nyde de smukke udsigter. Langs stien vil I
kunne se Danmarks største klatrepark. Når I ankommer til Skovtårnet, venter
den 650 meter lange spiralformede rampe, der snor sig op til tårnets top.
Turen er på 3,2 km og tager ca. 2 timer.

Eller I kan besøge slotsparken på Gisselfeld. http://gisselfeld-kloster.dk Her
kan I også besøge Paradehuset – et fortryllende orangeri, hvor der er
indrettet en lille te-salon.
Paradehuset er i dag forpagtet af havedesigner Stig Lauritsen – kendt fra
haveprogrammet ”Have haves”

kl. 18.30
Ca. kl. 22.00

Vissenbjerg Storkro (2-retters menu)
Forventet hjemkomst

Priser:

Inklusiv i
rejsens pris:

Prisen pr. person i dobbeltværelse ved 20-29 personer er kr. 4180,Prisen pr. person i dobbeltværelse ved 30-40 personer er kr. 3695,Tillæg for eneværelse: Kr. 600,•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buskørsel, Færgen Spodsbjerg/Tårs og Storebælt
Buskaffe/the og et smurt rundstykke
3 stk. håndmadder + 1 stk. øl/ vand
2 overnatninger på Hotel Maribo Søpark inkl. morgen- og aftenbuffet
samt eftermiddagskaffe – alle værelser er med søudsigt
Rundvisning inkl. ølsmagning på Krenkerup Gods og Bryggeri
Frokost på Krenkerup, ekskl. drikkevarer
Entré til Knuthenborg Safaripark og guidet rundtur
Entré og rundvisning på Holmegaard Værk
Frokost på Holmegaard, smørrebrød inkl. 1 drikkevare og kaffe/the
Entré til Skovtårnet eller Gisselfeld Park inkl. Paradehuset
Aftensmad på Vissenbjerg Storkro, 2 retter ekskl. drikkevarer

Tilmelding: Senest den 8. juni 2022
Betaling: Senest den 8. juni 2022
Har du spørgsmål kontakt Mona 4038-4845 eller
mch@cleancarpet.dk
Betaling bedes overført til Nordea:
Konto nr. 9585 – 8893104640
Husk afsendernavn ved overførsel
Eller mobilepay 27491

