
Teknisk rejsearrangør

Risskov Travel Partner A/S

Vi er registreret i rejsegarantifonden nr. 783 

Seniorklub Djursland

Busrejse fra Djursland til Sydsverige

8. - 10.
sep. 2015

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet bus Grenaa via Rønde – Lund t/r (inkl. færge og broer)
• Kaffe/the på kaffepausen på Fyn (dag 1)
• 2 x overnatning i delt dobbeltværelse på Hotel Ideon Gästeriet
• 2 x morgenmad
• 3 x aftensmad (2-retters eller buffet - drikkevarer for egen regning)
• Frokostanretning på Leonora (Frederiksborg), inkl. 1 øl/vand og kaffe
• Dansk rejseleder

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 500
• Årsafbestillingsforsikring kr. 252
• Gebyr til rejsegarantifonden kr. 95 

Tilmelding fra 23. marts 2015 hos Risskov Travel Partner ved Lonny Ulberg Lind:
Tilmelding senest 1. juni 2015 (først til mølle!)
Tlf: 87 12 66 11
E-mail: lul@risskov.com

Spørgsmål til Seniorklub Djursland bedes rettet til:
Knud Erik Jensen
Tlf.: 86 34 37 89 / mobil nr.: 21 74 73 89
E-mail: kejensen9@gmail.com

Medlemsrabat ved bestilling af denne rejse!
Ved medlemsskab af Djurs Lærerforening får du kr. 250.
Dette beløb refunderes af Seniorklubben.

Pris pr. person i delt dobbeltværelse: kr. 2.995

Hotel Ideon Gästeriet 
Det hyggelige hotel ligger midt i Lunds 
forskningsby, Odeon Science Park, der 
ligger tæt på den botaniske have, Lunds 
Universitet og det kulturhistoriske 
museum. Hotellet er familiedrevet og 
lægger stor vægt på personlig service og 
ro. De rummelige værelser er indrettet 
i klassisk svensk herregårdsstil med 
eget badeværelse, skrivebord, telefon, 
fladskærms-TV og gratis WiFi-forbindelse.
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Dag 1 - Bus Grenaa – Lund
Vikingeskibsmuseet i Roskilde • Rundvisning i Lund Domkirke 
I dag sætter vi kursen mod den smukke sydsvenske universitetsby Lund. Der vil være opsamling i Grenaa 
kl. 8.00 ved Pavillonen og opsamling i Rønde kl. 8.30 ved rutebilstationen. På turen over bliver der 
naturligvis tid til en lille kaffepause på en rasteplads på Fyn, og vi besøger også Vikingeskibsmuseet i 
Roskilde. Inden vi får en guidet rundvisning på museet, er der tid til at spise frokost på egen hånd. 

Fremme ved Lunds Domkirke i centrum af Lund starter vi vores sydsvenske eventyr med en rundvisning 
i den prægtige kirke, der stammer fra 1100-tallet. Domkirken er Nordens ældste ærkebiskopkirke og et 
yderst smukt eksempel på romansk byggestil.

Dernæst kører vi til hotellet, hvor vi også spiser aftensmad.

Dag 2 – Lund
Udflugt til Christinehof Slot • Byrundtur i Kristianstad
Formiddagen er fri til at udforske nærområdet eller slappe af. Du kan evt. besøge byens botaniske have, 
der ligger tæt på hotellet. 

Efter frokost kører vi hen til barokslottet Christinehof Slot, der stammer fra 1700-tallet. Her venter en 
rundvisning og mulighed for at se parken. Slottet og de omgivende naturområder tilhører den selvejende 
institution Christinehof Ekopark, der arbejder for at sikre de skånske kultur- og naturlandskaber. Der bliver 
også tid til at besøge slotscaféen, hvis du skulle have lyst til at købe en forfriskning. 

Dernæst kører vi til Kristianstad, hvor der venter byrundtur og besøg i den imponerende Heliga Trefaldighets 
Kyrka, der regnes for at være Nordens smukkeste renæssancekirke. Kristianstad blev grundlagt i 1614 af 
Christian 4. som fæstningsby, og er den by i Skåne, der bærer mest præg af at have været dansk område. 
Selvom Kristianstad blev svensk igen i 1658, bruger byen fortsat Christian 4.s monogram i sit byvåben.

Efter en spændende dag spiser vi aftensmad på hotellet.

Dag 3 - Lund – Grenaa
Søfartsmuseet i Helsingør • Frederiksborg Slot • Aftensmad på kro
Det er sidste dag, men oplevelserne er langt fra slut, da vi har spændende stop og hyggelige spisepauser 
undervejs. 

Vi sejler med færgen over til Helsingør, hvor der om bord bliver mulighed for en hurtig kop kaffe.  På fast 
grund igen besøger vi Helsingørs nye Søfartsmuseum, der er nomineret til utallige arkitektur- og museum-
spriser. Museet er tegnet af det verdenskendte danske arkitektfirma Bjarke Ingels Group og ligger under 
jorden i den gamle tørdok mellem Kronborg og Kulturværftet.   

Frokosten nyder vi på Spisestedet Leonora ved Frederiksborg slot i Hillerød. Dernæst venter os en rund-
visning i slottets skønne barokhave. Omkring kl. 16.00 begynder vi køreturen tilbage til Rønde og Grenaa. Vi 
spiser aftensmad på en hyggelig kro på vej hjem.  

Forventet ankomst Rønde kl. 21.30 og 22.00 i Grenaa


