
PRAKTISKE OPLYSNINGERSønderborg Revyen 2 dage
  Med besøg ved Marsk Tower
Tag med Sørens Rejser til Sønderjylland. Vi skal bl.a. 
besøge Marsk Tower og se Sønderborg Revyen.

Vi bor 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.

1. dag - Marsk Tower og Sønderborg Revyen
Der køres sydpå mod Marsk Tower, det 25 meter høje udkigstårn, 
som er en enestående naturoplevelse, med udsigt ud over marsken 
og Nationalpark Vadehavet, vi nyder også vores sandwich her. Ved 
gode vejrforhold kan man se helt til Esbjerg, Sild og Rømø fra den 
store udsigtsplatform. 
Herfra køres til Sønderborg, hvor vi bliver indkvarteret på Hotel 
Alsisk. Resten af dagen kan man slappe lidt af, inden bussen 
kører det lille stykke til Sønderborg Revyen, hvor vi spiser inden 
forestillingen. Efter revyen køres retur til hotellet.

2. dag - Sønderborg - Frit valg
Morgenmad på hotellet. Derefter er dagen til fri rådighed. Der 
er mulighed for at nyde Sønderborg by med den hyggelige 
gågader eller besøge slottet. Kl. 09.30 kan man tage med 
bussen til Vemmingbund, hvor de der har lyst, kan gå en tur på 
Gendarmstien. Turen er ca. 10 km. og går forbi Dybbøl Mark samt 
krydser Christian den 10’s Bro over til Sønderborg. Der bliver tid i 
byen til at spise frokost.
Midt på eftermiddagen køres mod vores hjembyer. Vi forventer at 
være hjemme først på aftenen.

Afrejse/hjemkomst:  Opsamlingsrute:
31/05 - 01/06    C 
17/06 - 18/06    C 
30/06 - 01/07    C 
08/07 - 09/07    C 
12/07 - 13/07    C

Pris for 2 dage: Kr. 2.495,-
Tillæg for at bo alene 
i dobbeltværelse: Kr. 445,-
I prisen er inkluderet:
1 x Hotelovernatning 
1 x Morgenbuffet 
1 x Sandwich 1. dag
1 x Aftenbuffet inkl. 2 drikke 
Entré til Marsk Tower 
Billet til Sønderborg Revyen

Hotellet:
Alsik Hotel
Nørre Havnegade 21-25
6400 Sønderborg
Tlf.: 74 20 30 00

Hotellet:
Hotel Alsik, der åbnede på havnen i 
Sønderborg i forsommeren 2019, er byens 
varetegn. Hotellet har 190 værelser, der 
alle er stifuldt indrettet i nordiske farver. De 
naturlige materialer og smukke møbler er alle 
nøje udvalgt og skaber harmoni, stemning 
og hygge. Store gulv-til-loft vinduer giver 
udsigt og et fantastisk lysindfald på hotellets 
værelser. Alle værelser har badeværelse, 
aircondition, klædeskab, skrivebord og senge 
med ekstra længde.
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