7 dage til Sydslesvig og Sønderjylland.
Turen er med fuldpension
Oplev Sydslesvig der ligger mellem landegrænsen af 1920 og grænsefloden
Ejderen, og som er hjemsted for det danske mindretal i den tyske delstat
Slesvig-Holsten, samt Sønderjylland som først kom ”hjem” til Danmark igen i
1920.
Afrejse

d.24.06. Kl. 09,00

Hjemkomst d.30.06. Kl. 21,50

Pris pr. gæst i dobb.vær. Kr. 7.550,00
Tillæg enevær.

Kr. 1.700,00

1.Dag: Vi sejler fra Rønne til Sassnitz,(Morgenmad ej inkl.) Frokost/Buffet
ombord. Turen går videre forbi Rostock, Lübeck og Rendsborg .
Vi ankommer sen eftermiddag til vort Hotel Osterkrug, Husum, hvor vi får
vores værelser og spiser aftensmad.

Fra 2. til og med 5. dag
Efter morgenmad går turen til havnebyen Dageböll hvorfra vi skal sejle til den lille vadehavsø
Föhr, sejltid 50 min. Vi spiser en dejlig (frokost
inkl.) i byen Wyk på Föhr. På Föhr venter der en
bus med en lokal chauffør/guide der vil vise os
rundt på øen. Aftensmad på hotellet.

Efter morgenmad skal vi køre lidt sydpå i det nordtyske vadehavslandskab Nordfriesland.
Vi kører først en tur til badebyen Sankt Peter-Ording som også
har haft problemer med oversvømmelser, her skal vi se noget
helt specielt. ”Pælehuse” som blev bygget første gang i 1911.
Herefter kører vi til Ejderdæmningen (på tysk Eidersperrwerk)
efter vores besøg på dæmningen skal vi til Tönning, for at spise
frokost (inkl.) Efter frokost vil der være en lille byvandring, med
vores lokal guide, som er født på Bornholm og har været lærer
på den danske skole i Tönning. Aftensmad på hotellet.
Efter morgenmad kører vi først til Slesvig by, hvor en lokal guide venter på os, som vil tage os
med på en tur i byen. Frokost i byen (inkl. i prisen). Efter frokost skal vi besøge Gottorp slot som
også har stærke bånd til det danske, her går vi en
tur i Barokhaven, herefter kører vi til
Dannevirke som er nordens største Oltidsminde,
hvor vi besøger Dannevirke museum (entre
inkl.). Aftensmad på hotellet

Efter morgenmad kører vi til Friedrichstadt, en skøn hollænderby ved den slesvig-holstenske
vestkyst, her venter en lokal guide som tager os med på
en bytur. Efter byturen skal vi på kanalrundfart(inkl.)
Vi spiser frokost i byen (inkl.). Efter frokost kører vi
tilbage til Husum, hvor der bliver tid til at udforske
Husum på egen hånd. Aftensmad på hotellet.
6. Dag : Skønne dage i Sydslesvig er slut. Efter morgenmad pakker vi
bussen men oplevelserne er ikke slut. Vi kører mod Danmark over grænsen ved Padborg hvor vi
skal besøge Frøslevlejren bygget som tysk interneringslejr i 1944 under den tyske besættelse af
Danmark og er i dag en af Europas bedst bevarede tyske fangelejre. Efter besøget i Frøslevlejren
kører vi til Møgeltønder, en hyggelig lille by hvor vi går en lille tur gennem hovedgaden til slottet
Schackenborg. Derefter kører vi til Højer sluse, for at se på
slusen og de gamle vandstandspæle, samt spise (frokost inkl.).
Efter frokost forsætter vi langs kysten
til Nationalpark Vadehavet over
dæmningen til Rømø. Fra Rømø
kører vi til overnatning på Hovborg
Kro, hvor vi også spiser aftensmad.
7. Dag : Efter morgenmad er det nu tid til at sætte kursen mod
Bornholm, frokost undervejs. Turen går over Fyn, Sjælland via Øresundsbroen til Ystad, hvor
vi skal med Færgen til Rønne. Aftensmad ombord

Inkl. i prisen :
Færgen T/R, Storebæltsbroen, Øresundsbroen, 6 x overnatning, 6 x morgenmad, 7 x frokost,
7 x aftensmad, guide i Slesvig by, i Fredrichstadt samt i Tönning, kanalfart i Fredrikstadt,
entre til Dannevirke museum, færge til Wyk T/R rundtur med bus og lokal guide, udflugt til
Tönning, Gottorp slot, Frøslevlejren, Møgeltønder, Højer Sluse, Rømø, bus i 7 dage, dansk& tysk moms, vejskat, dansk rejseleder på hele turen, rejsegarantiefonden

