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Danmarks Dejligste
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Følg med på www.sorensrejser.dk eller kontakt os på 86 88 18 17

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Afrejse/hjemkomst:		Opsamlingsrute:
06/06 2020
1 (Se bagside)

Anholt - Unik mulighed - 1 dag
Kan kun opleves med Sørens Rejser

Pris for 1 dag:

Kr.

995,-

I prisen er inkluderet:
Bus, færge, morgencomplet, fri kaffe/te under
hele sejlturen samt frikadeller med kartoffelsalat på hjemturen.

Efter opsamling kører vi til Grenå, hvor vi skal med færgen kl. 09.00
Under overfarten serveres morgencomplet. Sejlturen tager ca. 3 timer. Når vi
ankommer til øen, er der ca. 4 timers ophold på egen hånd. Der er mulighed for at
leje cykler. (Bemærk venligst - Dette skal reserveres ved bestilling af turen. Pris 70 kr.)
Der er meget at udforske på øen, til bens eller på cykel vel at mærke, da der
på størstedelen af øen, er kørselsforbud. Langt det meste af Anholt er fredet,
og er udpeget som fuglebeskyttelsesområde under EU-direktivet Natura 2000.
Her findes tre landskabstyper: istidslandskab, kystlandskab med strandvolde og
klitlandskab. Den enestående natur er umådelig alsidig. Den rummer både det
flade landskab, de dramatiske klitter, den tætte frodige vegetation og de vilde
øde vidder.
Vi sejler retur til Grenå og under overfarten serveres kartoffelsalat med
frikadeller. Der er mulighed for at købe drikkevare på båden.
Bemærk at det udelukkende er gæster fra Sørens Rejser, der er med båden.

ANHOLT

Unik mulighed
FRA:

995,1 dag

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Hyggetur i Nordtyskland

Kr.

695,-

Bemærk: HUSK pas samt euro til betaling af
drikkevarer mv.
Valuta: Euro
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A
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Der køres mod Friedrichstadt, med en lille pause undervejs, hvor vi får kaffe
med rundstykke fra bussen. Friedrichstadt minder om en lille hyggelig hollandsk
landsby. Den charmerende arkitektur har klare paralleller til det mindre
naboland (Holland) i form af gavlhuse og kanaler. Vi starter vores besøg med
en hyggelig kanalrundfart. Efter sejlturen nyder vi en 2-retters menu på en af de
lokale restauranter. Efter middagen bliver der lidt tid på egen hånd til at gå en
tur i de hyggelige gader, og til at beundre den smukke hollandsk inspirerede by.
Byen regnes for den mest idylliske i hele Schleswig-Holstein.
På hjemturen holdes en lille pause i Storkebyen Bergenhusen. Her er der
normalt 10 – 12 Storkepar, der opholder sig på byens tage. Pause ved grænsen,
hvor der bliver mulighed for at købe aftensmad samt handle. Derfra direkte til
vores hjembyer.

Pris for 1 dag:

I prisen er inkluderet:
Bus, kaffe og rundstykke, 2-retters menu samt
kanalrundfart

FR

Friedrichstadt - 1 dag

Afrejse/hjemkomst:		Opsamlingsrute:
15/07 2020
2 (Se bagside)

FRA:

695,1 dag

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Læsø - 1 dag

Med besøg på det berømte Saltsyderi

Vi kører nordpå med en lille pause undervejs til Frederikshavn, hvor der er
afgang med færgen før middag. Under overfarten nyder vi vores medbragte
frokostpakke. Læsø er den største ø i Kattegat, beliggende mellem
Frederikshavn og Göteborg. Øen er nok mest kendt for sin saltsydning, der
i dag er en velbesøgt turistattraktion, lige som den udgør en central del af
øens historie. De imponerende gårde med tang tage ”Tanggårde” bliver også
ofte fremhævet som en vigtig del af øens fortid og nutid. Den lokale guide
viser os rundt på den dejlige ø. Undervejs besøger vi Saltsyderiet, hvor vi ser,
hvordan det hvide guld bliver fremstillet. Der bliver mulighed for at købe diverse
produkter med hjem samt besøge den berømte uldstue. Først på aftenen
sejler vi fra Læsø. Under overfarten spises let aftensmad inkl. 1 øl eller vand. Fra
Frederikshavn køres der direkte til vores hjembyer.

Afrejse/hjemkomst:		Opsamlingsrute:
27/08 2020
3 (Se bagside)
Pris for 1 dag:

Kr.

795,-

I prisen er inkluderet:
Bus, færge, kaffe med rundstykke, frokostpakke, guide på Læsø samt frikadeller med
kold kartoffelsalat inkl. 1 x øl/vand.

L Æ SØ
FRA:

795,1 dag

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Afrejse/hjemkomst:		Opsamlingsrute:
25/06 2020
4 (Se bagside)
Pris for 1 dag:

Sørens togtur - 1 dag

Kr.

625,-

I prisen er inkluderet:
Bus, togtur, formiddagskaffe med rundstykke
ved bussen, frokostpakke, entré og rundvisning på Tvillinggården samt kaffe og bolle
og lagkage.

og Tvillingegårdens historie

Efter opsamling kører vi mod Fåborg. Undervejs vil der være en pause med kaffe
og rundstykke fra bussen. I Fåborg står vi på Sørens Særtog, som udelukkende er
booket til vores gæster. Vi har vores frokostpakker med ombord og kører mod
Lucienhøj, hvor vi gør et stop. Herefter går vi en lille tur til en hyggelig plads med
borde og bænke. Herefter kører toget op mod Korinth igennem Brahetrolleborgs
og Arreskovs skovdistrikter. Vi ankommer til Korinth, og står af toget og hopper igen
om bord på bussen. Korinths og jernbanens historie hænger nøje sammen, da den
lille by ikke eksisterede, før banen blev etableret. Turen går nu til Båring Mark, hvor vi
skal besøge Tvillingegården. Historien eller ”eventyret” om Tvillingegården startede
i 1916 med Edward og Harald, der begge som ugifte blev boende på gården frem
til deres død i 1995 og 1999. Tvillingerne testamenterede gården til de ældre i Nr.
Aaby og Ejby Kommune. I dag er Tvillingegården et fristed for ældre, som hjælper
til med renovering, musik, kreative værksteder og meget mere. Inden vi forlader
Tvillingegården, skal vi høre om dens historie, imens vi drikker vores eftermiddagskaffe
med et stykke hjemmebag. Efter et hyggeligt ophold kører vi retur mod Jylland og
vores hjembyer. Vi forventer at være hjemme ca. kl. 17.00

SØRENS

togtur
FRA:

625,1 dag

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Sejltur med Helene

Kr.

795,-

R SLE V &
DE

ÅR

FRA:

795,-

Ø

Vi kører sydpå. Undervejs holder vi en pause, hvor der bliver serveret et
rundstykke med kaffe fra bussen. Derefter fortsætter det sidste stykke mod
Haderslev ad den gamle landevej. I Haderslev møder vi vores lokale guide, der
tager os med på en lille gåtur i den gamle del af byen. Den mere end 700 år
gamle købstad prydes med mange gamle bindingsværkshuse og små hyggelige
gader. Til middag går vi ombord på hjuldamperen ”Helene”. Her får vi serveret
en 2-retters menu, imens vi nyder sejlturen mod Årø, som også bliver kaldt
Lillebælts Perle. Her er det gamle idylliske slægtsgårde, opdyrkede marker og
smuk natur, der præger landskabet. Vi kører en lille guidet ø-rundtur, inden
vi skal have eftermiddagskaffe med kage på Brummers Gård. Det var her,
Dronning Margrethe og Prins Henrik spiste frokost i 2014.
Efter kaffen sejler vi fra Årø, og der køres mod vores hjembyer

Pris for 1 dag:

I prisen er inkluderet:
Bus, kaffe og rundstykke, guidet rundtur i
Haderslev, sejltur med Helene, færgeoverfart
Årø - Årøsund, 2-retters middag, ø-rundtur
med lokal guide, kaffe og lagkage.

HA

Haderslev & Årø - 1 dag

Afrejse/hjemkomst:		Opsamlingsrute:
03/06 2020
2 (Se bagside)

1 dag

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Roser, marked og underholdning

“Nordfyns Rosenfestival har de seneste år trukket over 30.000 gæster til
Bogense. Hele byen er smukt pyntet op med over 100.000 roser. Der er liv og
glade dage i gaderne, der bliver forvandlet til et stort marked med masser af
boder, musik og underholdning.”

Kr.

550,-

OS

ENFESTIV
FRA:

AL

Efter opsamling køres der til Bogense. Vi begynder med et besøg på
rosenmarkerne, som er et imponerende syn. En lokal gartner giver os en guidet
rundtur i rosenmarken med fortællinger om de forskellige sorter. Efterfølgende
nydes en 2-retters middag på Bogense Hotel. Resten af eftermiddagen er på
egen hånd til at opleve byen indtil kl. 17.00, hvor Rosenfestivalen lukker for
denne gang. Efterfølgende kører vi mod vores hjembyer.

Pris for 1 dag:

I prisen er inkluderet:
Bus, besøg rosenfestivalen, 2-retters middag,
guidet rundtur i rosenmarkerne.

R

Rosenfestival - 1 dag

Afrejse/hjemkomst:		Opsamlingsrute:
02/08 2020
2 (Se bagside)

550,1 dag

Vi besøger jer den 24. marts 2020
Her vil vi byde på en kop kaffe og en snak om vores 1-dagsture.

Her kan du møde os samt bussen ”Beluga”
Kl. 10.00 - 13.00 Holstebro v/Rådhuset, Kirkestræde
Kl. 13.30 - 14.30 Aulumhallen & Aulum Fritidscenter, Østergaardsalle v/P-plads
Kl. 15.00 - 16.00 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter v/P-Pladsen
Her kan du møde os samt bussen ”Nordkaperen”
Kl. 10.00 - 13.00 Herning v/Markedspladsen 3, 7400 Herning
Kl. 13.30 - 14.30 Hammerum v/Fakta’s P-Plads
Kl. 15.00 - 16.00 Ikast v/Rådhuset, Rådhusstrædet

Vi er klar til at hjælpe dig...
Du kan bestille turene direkte på www.sorensrejser.dk, eller ringe til os på tlf.: 86 88 18 17
Du er naturligvis altid velkommen til at komme forbi til en kop kaffe på kontoret, adressen er.:
Parallelvej 7, 8620 Kjellerup

Opsamlingsrute:

Sted:
Opsamling 1
Opsamling 2
Opsamling 3
Opsamling 4
Holstebro Banegård		05.10		06.00		07.30		07.20			
Aulum Station		
05.30
06.20
07.10
07.40			
Herning v/Markedspladsen		
05.45
06.50
06.40
08.10			
Hammerum v/Brugsen		
06.00
07.15
06.25
08.25
Ikast busstop v/Føtex		 06.15
07.30
06.10
08.40

Sørens Rejser A/S · Parallelvej 7 · 8620 Kjellerup · Tlf: 86 88 18 17 · mail@sorensrejser.dk

