Sønderborg 2 dage
Den 15. - 16. juni 2022
Tag med Sørens Rejser til Sønderjylland. Vi skal bl.a. sejle
på Haderslev Fjord, i Sønderborg Revyen og på rundtur i
Gråsten Slotshave.
På denne rejse skal vi bo på Alsik Hotel, der med 24.800 m²
fordelt på 70 meter og 19 etager er det største hotel i det
dansk-tyske grænseland og et af de største i Danmark.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Afrejse/hjemkomst:
15/06 - 16/06 2022
Pris for 2 dage:
Kr. 2.850,Tillæg for enkeltværelse: Kr.
250,I prisen er inkluderet:
Bustransport
Kaffe og smurt rundstykke
Sejltur med Helene m/frokost
1 x Hotelovernatning
1 x Morgenmad
1 x Aftenbuffet inkl. 2 drikke
1 x Billet til Sønderborg Revyen
Guidet rundtur i Gråsten Slotshave

1. dag - Sejler med turbåden Helene og Sønderborg Revyen
Der køres sydpå og vi finder et sted til morgenkaffen samt et
smurt rundstykke fra bussen. Videre omkring havnen i Kolding til
Skamlingsvejen, som bringer os til Skamlingsbanken. Vi holder en
pause ved mindesmærket på banken, som i dag er et naturskønt
udflugtsmål med flot udsigt over Lillebælt. Turen går videre til
Haderslev Fjord, hvor vi sejler med turbåden Helene på Haderslev
Fjord. Ombord får vi en frokost. Der bliver et lille ophold på øen
Årø, inden skibet sejler til Årøsund. Her holder bussen klar til at
kører os videre til hotellet, hvor vi bliver indkvarteret. Vi mødes
senere til aftensmad, inden vi skal se Sønderborgrevyen.

Opsamling:
Kjellerup - Sørens Rejser
Rosengårdscentret
Jysk Arena		
Skanderborg		

2. dag - Gråsten Slotshave parken, kirken samt køkkenhaven
Efter morgenmaden kører vi til Gråsten Slot, hvor vi skal på
rundvisning i parken, kirken samt køkkenhaven. Dronning Ingrid,
som elskede blomster, satte igennem mange år sit store præg
på haven, som dermed er blevet et levende eksempel på nutidig
kongelig havekunst. Dronning Margrethe fortsætter i dag sine
forældres mangeårige tradition, med at benytte Gråsten Slot til
sommerophold. Dronningen sætter i dag sit præg på havens
farveholdninger og plantevalg. Efter besøget køres til grænsen,
hvor der bliver mulighed for at handle. Herfra køres mod Silkeborg
med forventet hjemkomst først på aftenen.

Hotelinfo: Hotel Alsik, der åbnede på havnen i
Sønderborg i forsommeren 2019, er byens
nye vartegn. Det har 190 værelser, tre
restauranter og Nordeuropas største spa- og
wellnessafdeling, som vi har fri adgang til.
Alle værelser har badeværelse, aircondition,
klædeskab og skrivebord.

kl. 07.40
kl. 08.00
kl. 08.10
kl. 08.50
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Hotellet:
Alsik Hotel
Nørre Havnegade 21-25
6400 Sønderborg
Tlf.: 74 20 30 00

2.850,2 dage

