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Program 

Dag 1 Avresa från hemorten via Öresundsbron och Stora-/Lilla bälts-bron. Besök på Dyrehöj Vingård, där vi får 
rundvandring med vinprovning. Efter detta besök går färden vidare mot vårt hotell Rudböl Grense Kro.  
Middag. 

Dag 2 Frukost. Heldagsutflykt till danska ön Römö och sedan båt till tyska ön – Sylt.  

Lunch på egen hand på Sylt. Middag på hotellet på kvällen. 

Dag 3 Frukost. Besök med guidning på Glücksburg slott som tillhör den danska drottningens släkt sedan  

år 1544 då det tillföll den danske kung Kristian III. Tidigare var slottet Danmarks rikaste kloster  

sedan 1200-talet  
 

På eftermiddagen blir det egen-tid för shopping där vi gör ett besök på den förmånliga gränshandeln  

för de sista köpen innan bussen tar oss tillbaka till hotellet. Middag. 

Dag 4 Frukost. Innan vi lämnar Jylland besöker vi den vackra staden Ribe. Där har vi egen-tid för upptäckter 

innan hemresan mot våra hemorter. 

 

 

  

Södra Jylland/Sylt/Schleswig-Holstein den 2/5 – 5/5 och 22/8 – 25/8 

2021  

Den 30/5 – 2/6 2021 (3 dgr) och den 22/8 – 25/8 2021 (3 dgr) 

 

Följ med på en trevlig resa till Jylland i Danmark och till Tysklands nordligaste delstat – Schleswig-

Holstein. Schleswig-Holstein är ett låglänt landskap med mysiga badorter, korsvirkesstäder, gamla 

slott, fiskelägen och fantastiska sanddyner. Schleswig-Holstein var under lång tid tätt knutet till 

Jylland i Danmark och ända fram till 1866 hade områdena en gemensam administration.  

Vi gör härliga utflykter i området till bland annat den tyska semesterön Sylt och det danska slottet 

Glücksburg. Under hela resan bor vi bekvämt på Rudböl Grense Kro, som är en typisk  

gemytlig dansk ”Kro”.  

 

OBS! Endast för grupper med 40 personer 

Dyrehöj Vingård Ribe Romö 
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I resans pris ingår: 

• Buss från hemorten och enligt program 

• 3 övernattningar på Hotel Rudböl Grense kro 

• 3 frukostar 

• 3 middagar  

• Utflykter med inträde enligt program  

• Båtresa till Sylt  

• Reseledare 
 

 Pris: Nu  4.700 kr. per person i dubbelrum. Enkelrumstillägg 700 kr.  

Avbeställningsskydd: 500 kr per person. 

Reservation: Minimum 40 deltagare.  

Anmälan är bindande. Anmälningsavgift på 500 kr samt eventuellt avbeställningsskydd (500 kr)  

vid sjukdom, erläggs inom 7 dagar efter erhållen faktura.  

Slutlikvid 5 veckor före avresa.  

SISTA BOKNINGSDAG 1/2 2021 och 1/7 2021    

Bankgiro: 528-9715 CAB-Resor, Handelsbanken, Båstad. 

Välkommen med din bokning! 

Glücksburg slott Danskt ”Hygge” 

”Seniorferie” 

Hotel Rudböl kro 

http://www.cab-resor.se/

