En kort men härlig semester på en av Danmarks vackraste platser!

Fyn och Södra Jylland
Den 30/5 – 1/6 2021 (3 dgr) och den 22/8 – 24/8 2021 (3 dgr)
Ön Fyn kallas ofta ”Danmarks trädgård” och är välkänd för sin frukt så det kanske ligger
något i ryktet om denna vackra ö. Fyn ligger centralt i Danmark och där utgår vi från
på våra utflykter, bland annat till Jylland och Tyskland. Söder om Fyn ligger skärgården
med små pittoreska öar som ansluts med färjor. Vi besöker Egeskovs vackra slott, museum
och dess trädgårdar, samt Glücksburg vatten slott. Det blir också vinprovning på Dyrehöj
vingård. Vi bor centralt i gamla staden Assens på hotell Marcussens Hotel ***

Prissänkt 1200:Program

Dag 1

Buss från hemorten – via Stora Bältsbron till Egeskovs vackra slott med dess trädgårdar
och museum. Eftermiddagen styr vi mot vårt hotell i Assens. Incheckning och middag.
2 glas vin eller 2 glas öl ingår.

Dag 2

Frukost. Vi tar båten Böjen-Als och vidare till Glücksburgs slott, som är ett av Danmarks
vackraste slott från 1200-talet. Slottet har en viktig del i det danska kungahusets historia.
Vi får en rundvandring på slottet med guide.
Resan går därefter vidare till Flensburg för ett besök på bryggeriet.
Där äter vi en lätt lunch med tillhörande öl.
Resten av dagen ägnas åt shopping vid gräns-affärerna.
Åter till hotellet där vi äter en gemensam middag. 2 glas vin eller 2 glas öl ingår.

Dag 3

Frukost. Därefter åker vi till Dyrehöj Vingård och får en rundvandring med vinprovning.
Efteråt påbörjar vi hemresan.

Egeskov slott

Glücksburgs slott

I resans pris ingår:
•

Tur och Retur med buss från hemorterna

•

2 övernattningar med frukost

•

2 middagar med 2 glas vin eller 2 glas öl

•

Vinprovning

•

Alla inträden

•

Reseledare

Marcussens Hotel, Assens

PRIS: 3.700 kr per person i dubbelrum. Enkelrumstillägg 600 kr.

Prissänkt 1200:-

Avbeställningsskydd 500 kr. 1 DKK = 1,45 SEK 13 maj 2020.
Bokning CAB-Resor tillhanda senast 5 veckor före avresa, 15/5 och 15/8.
(Kontaktuppgifter enligt nedan.)
Anmälan är bindande. Anmälningsavgift på 500 kr samt eventuellt avbeställningsskydd erläggs
inom 7 dagar efter erhållen faktura. Slutlikvid 5 veckor före avresa.

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

Välkommen med din bokning!

Dyrehöj Vingård
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