
 
 

 

 

       

SOMMERTUREN 2023 

3-dages tur til Sjælland og Fyn 

Fra den 15. – 17. august 

Program for turen: 

 

Tirsdag, den 15. august 2023 

Kl. 08.00  Afgang fra Mejdal-Halgård Sportscenter. 

Pause undervejs med buskaffe og et smurt rundstykke og senere 3 stk. håndmadder incl. 

1 øl/vand 

Kl. 12.30        Guidet byvandring i Korsør med lokalguide. 

Kl. 14.30       Afgang fra Korsør og videre til Holbæk og Hotel Strandparken  

Kl. 15.30       Kaffe med hjemmebagt kage 

Kl. 18.00       2-retters menu 

                        Efter aftensmaden køres en aftentur til Esterhøj Udsigtspunkt. 

 

 

 



 
 

 

   

Onsdag, den 16. august 2023 

Kl. 09.30 Afgang fra hotellet. 

Kl. 10.15 Besøg og guidet rundvisning i Roskilde Domkirke – ”1000 år på 1 time” Oplev hele 

Danmarks historie, 800 års arkitektur og 40 kongegrave – i 1 samlet monument. 

 Herfra kører vi videre til Oplevelsescenter Nyvang, hvor i oplever livet og hverdagen i en 

andelslandsby i midten af 1900-tallet. 

Kl. 12.00 Introduktion om Nyvang 

Kl. 12.30 Frokost i Madam Blaa – 2 stk. højtbelagt smørrebrød incl. 1 øl/vand. 

 Herefter oplevelser på egen hånd. Mulighed for hestevognskørsel ca. 30 min. – pris 30,- 

kr. pr. tur. 

Kl. 15.00 Eftermiddagskaffe i Madam Blaa, kaffe med gammeldags æblekage. 

Kl. 16.00 Vi kører retur til hotellet. 

Kl. 18.00 Velkomstdrink og 3-retters menu 

 

Torsdag, den 17. august 2023 

Kl. 10.30 Afgang fra hotellet. 

Kl. 12.30 Frokost på Restaurant Carlslund i Fruens Bøge. Æggekage med spæk og bacon ad libitum 

inkl. 1 øl/vand. 

Kl. 14.00 Besøg på H.C. Andersens Museum i Odense. Vi starter i bussen med at guiden giver  

introduktion til det nye museum, der åbnede i 2021. Herefter 5 minutters gang til 

museet, hvor der udleveres et audio head set, som giver en levende fortælling af H.C. 

Andersens litterære univers. 

Kl. 17.00  Afgang fra Odense og kurs mod Jylland  

Kl. 19.00 Aftensmad på Jelling Kro – 2 retter ekskl. Drikkevarer 

Kl. 22.00 Forventet hjemkomst til Mejdal.  



 
 

 

 

Priser: Pris pr. person i dobbeltværelse kr. 3.850,-. 

 Tillæg eneværelse kr. 400,-. 

 

Inklusiv i rejsens pris:  

• Buskørsel og Storebælt 

•  Buskaffe og et smurt rundstykke og senere 3 stk. håndmadder inkl. 1 øl/vand dag 1.  

• Guidet byvandring i Korsør med lokalguide 

• 2 overnatninger på Hotel Strandparken inkl. Morgenmadsbuffet, eftermiddagskaffe 

med hjemmebagt kage dag 1, 2-retters menu dag 1 samt velkomstdrink og 3-retters 

menu dag 2 (ekskl. Drikkevarer) 

• Aftentur til Esterhøj Udsigtspunkt. 

• Entre og guidet rundvisning i Roskilde Domkirke. 

• Entre til Oplevelsescenter Nyvang samt 2 stk. højtbelagt smørrebrød inkl. 1 øl/vand 

og kaffe med gammeldags æblekage. 

• Frokost på Restaurant Carlslund i Fruens Bøge, æggekage med spæk og bacon ad 

libitum inkl. 1 øl/vand.    

• Entre og introduktion til H.C. Andersens Museum. 

• Aftensmad på Jelling Kro – 2 retter ekskl. Drikkevarer.                                                                           

 

Hotel Strandparken – www.hotelstrandparken.dk  

Hotel Strandparken er beliggende i den grønne Strandpark med udsigt over Isefjorden. 

Alle værelser med eget bad/toilet, TV og minibar – alle som dobbeltværelser med enkelt 

senge.  

 

 

 

 

 

http://www.hotelstrandparken.dk/


 
 

 

 

Holbæk 

Strandparken i Holbæk er en smuk naturperle, der ligger ved Holbæk Fjord, den sydligste 

del af Isefjord. Parken er anlagt i en romantisk stil, inspireret af Frederiksberg Have, med 

snoede stier, et varierende planteliv og store græsarealer med en skøn udsigt over 

fjorden. Her kan du bl.a. opleve 

• Olafur Eliassons skulptur ”5 Dimensional Pavillion” 

• En mere end 80 år gammel mølle 

• Udsigtstårnet ved Søbadet Venedig. 

 

 

 

 

 

 

Holbæk Art er et kunstprojekt, som blev startet i 2013. Det består af en samling af 37 

værker af danske og internationale samtidskunstnere placeret på gavle og vægge i 

Holbæks bymidte. 

 

Tilmelding: Senest den 8. juni 2023 

Betaling:      Senest den 8. juni 2023 

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  

mailto:mch@cleancarpet.dk

