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Årø

Friedrichstadt

Dragefestival, 
Fanø

København 
Rådhus

André Rieu

Fur

Kielerkanalen

Ud i det blå

Sylt &  
Hindenburg

Frørup Rejser – en del af Bergholdt.dk
Børstenbindervej 5 ·  5230 Odense M
Rejsegarantinr. 2417

T: 65 37 15 16



Sylt, der også er kendt som 
et af tyskernes foretrukne 
feriemål, har et meget 
varieret landskab. Mod vest  

finder man de skønneste 
badestrande, og mod øst ligger  

Vadehavet. På den nordlige del af  
øen finder man hedelandskab og store vandreklitter.  

Andre steder er der op til 50 meter høje lerklinter. 

Vi kører til Rømø, hvor vi skal sejle fra Havneby til List  
på Sylt. Om bord får vi serveret en schnitzel med tilbehør, 
så vi er klar til at komme på en ø-rundtur i bussen, når vi 
ankommer til Sylt. 

Vi starter med at se den nordlige del af øen, inden vi 
lander i Westerland. Her er det muligt at stige af bussen 
og gå rundt på egen hånd. Man kan også vælge at blive 

i bussen og få en rundtur på den sydlige del af øen 
gennem hede- og marsklandet. Til slut kommer bussen 
tilbage til Westerland, hvor alle får tid på egen hånd til  
at købe sig en forfriskning, se på nogle af de mange  
butikker eller gå en tur ned til de brede sandstrande. 

Vores tur tilbage til fastlandet foregår på biltoget, der  
er den eneste fastlandsforbindelse til Sylt. Det er en  
smuk tur fra Westerland til Niebüll over Hindenburg-
dæmningen. Herfra går turen direkte tilbage til Fyn.

Sylt & Hindenburgdæmningen
Lørdag d. 29. april 2023  & onsdag d. 19. juli 2023 

– husk pas og euro!

Pris pr. person:

695 kr.

– inkl. fæ
rge, biltog  

og frokost (1 ret)

Opsamling C (præcis adresse fremsendes ved bestilling): 

By Tid By Tid
Svendborg 07:20 Årup 08:20
Ringe 07:40 Middelfart 08:40
Odense 08:00

Hjemkomst i Odense ca. kl. 20:00

Frørup Rejser – en del af Bergholdt.dk
Børstenbindervej 5
5230 Odense M
Rejsegarantinr. 2417

T: 65 37 15 16



Pris pr. person:

745 kr.

– inkl. frokost & sejltur 

med guide

Friedrichstadt er noget 
nær den mest romantiske 
by, man kan forestille 
sig. Det er en sand perle, 

der rejser sig midt i det 
flade marskland. Maleriske 

trappegavle i renæssancestil 
spejler sig i kanalerne, og husenes døre og vinduer 

er fyldt med udskæringer. Byen er anlagt med helt 
lige gader, der skærer hinanden i rette vinkler, og over 
de smukke gamle døre kan man mange steder finde de 
gamle husmærker, der blev brugt, inden man indførte 
husnumre. 

Efter ankomst til Friedrichstadt skal vi på en sejltur med 
en dansktalende guide på kanalerne. Det er en smuk tur, 
hvor man ser de charmerende huse fra en helt ny vinkel.
Efter sejlturen får vi serveret en 2-retters menu på 
restaurant Zum alten Ruderhaus. Restauranten ligger 
skønt ud mod kanalerne i den nordlige del af byen. 

Herefter kan man tage en rundtur i byen med 
fortællinger fra chaufføren eller vælge at gå rundt på 
egen hånd. 

Friedrichstadt blev grundlagt i 1621 af Hertug Frederik III  
og hollandske flygtninge, som her fandt et fristed. 
Overalt i byen finder man spor efter hollænderne – derfor 
har byen også fået kælenavnet ”Lille Amsterdam”. 

Friedrichstadt
Lørdag d. 6. maj 2023  

– husk pas og euro!

Opsamling C (præcis adresse fremsendes ved bestilling): 

By Tid By Tid
Svendborg 06:50 Årup 07:50
Ringe 07:10 Middelfart 08:10
Odense 07:30

Hjemkomst i Odense ca. kl. 18:30

Frørup Rejser – en del af Bergholdt.dk
Børstenbindervej 5
5230 Odense M
Rejsegarantinr. 2417

T: 65 37 15 16



Pris pr. person:

845 kr.

– inkl. bro, fro
kost,  

rundvisning m/ 1 råd-

huspandekage &  

1 glas bobler

Vi kender vel alle Københavns Rådhus og Rådhusplads 
som det sted, hvor danske sportsstjerner er blevet 
hyldet efter store præstationer på de internationale 
sportsbaner. Det er ikke sikkert, at vi på denne tur  
bliver mødt af lige så mange jubelråb som Flemming 
Povlsen, Pernille Harder, Mikkel Hansen og Jonas 
Vingegaard – men rådhuspandekagerne og boblerne  
får vi da lov til at smage. 

Vi kører direkte til København, hvor vi som det første 
skal ind at spise på en af hovedstadens mange centrale 
restauranter. Her får vi stegt flæsk og persillesovs ad 
libitum. Herefter går vi den korte tur til rådhuset, hvor  
en guide venter os. 

Vi får en rundvisning i den over 100 år gamle bygning  
og hører om hemmeligheder og store visioner, mens  
vi bevæger os fra sal til sal. På rundvisningen kommer 
vi også en tur op i Rådhustårnet, der er en af de højeste 
bygninger i København. Til sidst samles vi alle og får 
serveret en rådhuspandekage og et glas bobler. 

Inden vi kører retur til Fyn, er der tid på egen hånd, hvor 
man kan gå en tur i den lille Rådhushave eller tage et kig 
i rådhusbutikken, hvor man kan købe et lille minde med 
hjem.

København Rådhus
Tirsdag d. 16. maj 2023 

Opsamling A (præcis adresse fremsendes ved bestilling): 

By Tid By Tid
Svendborg 08:20 Langeskov 09:20
Ringe 08:40 Ullerslev 09:25
Odense 09:00 Nyborg 09:45

Hjemkomst i Odense ca. kl. 19:30

Frørup Rejser – en del af Bergholdt.dk
Børstenbindervej 5
5230 Odense M
Rejsegarantinr. 2417

T: 65 37 15 16



Pris pr. person:

755 kr.

– inkl. fæ
rge, guide,  

frokost og kaffe m/ 

½ bolle & lagkage

Selvom den lille ø i Limfjorden ikke er større end  
22 km², er den rig på forskelligartede landskaber.  
Her er både stejle skrænter, fladt agerland, bølgende 
bakker, maleriske molerklinter og grønne skove. 

Fra Branden ved Limfjorden sejler vi den korte tur til 
Fur, hvor vi starter med at tage ind på Fur Færgekro til 
et lækkert ta’-selv-bord. Efter frokosten er vi klar til en 
rundtur på den lille spændende ø, som ligger midt i 
Limfjorden med sine skønne udsigter. 

Vi skal rundt og opleve Jens’ Hyw, Rødstenen og 
Langstedhuller, og vi lægger vejen forbi langdysser  
og ringborge. Vi har en lokalguide med, der fortæller om 
fossiler dannet for 55 mio. år siden og fundet i moleret, 
som øen er så berømt for. Guiden fortæller om de sagn 
og myter, der florerer på øen og om den alsidige natur. 
Inden vi forlader Fur, nyder vi kaffe med en halv bolle og 
lagkage på kroen.

Tilbage på fastlandet kører vi en smuk tur hjemover 
gennem Skive og de store plantager og smukke 
hedelandskaber ved Kongenshus.

Fur
Mandag d. 22. maj 2023  

Opsamling C (præcis adresse fremsendes ved bestilling): 

By Tid By Tid
Svendborg 07:20 Årup 08:20
Ringe 07:40 Middelfart 08:40
Odense 08:00

Hjemkomst i Odense ca. kl. 20:00

Frørup Rejser – en del af Bergholdt.dk
Børstenbindervej 5
5230 Odense M
Rejsegarantinr. 2417

T: 65 37 15 16



Tag med en tur ud i det blå  
og lad dig overraske over, 
hvor turen går hen. 

Igen i år har vi sammensat en 
udflugt, hvor vi kan nyde synet af 

de spirende skove og mærke forårssolens 
lune stråler. Vi kommer til at opleve romantiske 

fynske herregårde og flotte panoramaudsigter.

Det er altid spændende, hvad chaufføren kan finde på at 
vise frem. Undervejs gør vi holdt et hyggeligt sted, hvor 
der serveres lækre madpakker. 

Kom og vær med på en søndagsudflugt som i ”de gode 
gamle dage”. 

Ud i det blå
Søndag d. 28. maj 2023  

Pris pr. person:

455 kr.

– inkl. m
adpakke  

og 1 øl/vand

Opsamling A (præcis adresse fremsendes ved bestilling): 

By Tid By Tid
Svendborg 08:05 Langeskov 09:05
Ringe 08:25 Ullerslev 09:10
Odense 08:45 Nyborg 09:30

Hjemkomst i Odense ca. kl. 17:00

Frørup Rejser – en del af Bergholdt.dk
Børstenbindervej 5
5230 Odense M
Rejsegarantinr. 2417

T: 65 37 15 16



Årø ligger i Lillebælt og var 
fra 1864 til 1920 Tysklands 
nordligste ø. I den periode 

blev der drevet en del 
smugleri mellem Årø og 

Danmark, men i dag er der kun 
fred og idyl på den lille ø. Her kan man se 

gamle slægtsgårde og opleve den smukke natur. 

På de store åbne græsarealer græsser Gallowaykvæg 
blandt tusindvis af grågæs og viber. I den lille marina 
ligger bådene idyllisk og vugger. 

Vi tager den korte færgeoverfart fra Årøsund til Årø, hvor 
vi bliver taget godt imod af den lokale guide, Marianne. 
Hun byder os velkommen i Bulladen ved Brummers 
Gård, hvor vi også kan se øens stensamling med fund 
helt tilbage fra oldtiden. Det er også på Brummers Gård, 
vi får en lækker frokost, der er lavet af lokale råvarer. Der 
følger en øl/vand med til maden. 

Når alle maver er mætte, skal vi på en guidet rundtur i 
bussen. Vi hører om øens historie og natur samt om det 
at bo og leve på en lille ø. Vi besøger Årø Vingård, hvor 
vi skal smage et glas af øens vin. På Årø Vingård foregår 
høstarbejdet manuelt, og der lægges stor vægt på at 
sortere druerne efter kvalitet. Det særlige klima på øen 
gør, at det er et godt sted at producere vin.  

Dagen sluttes af med kaffe og lagkage på Brummers 
Gård. Her er også indrettet en gårdbutik, hvor vi kan 
købe lækre ø-produkter og sønderjyske specialiteter 
med hjem. 

Årø
Lørdag d. 3. juni 2023  

Pris pr. person:

845 kr.

– inkl. fæ
rge, guide, fro

-

kost m/ 1 lille
 øl/vand, 

1 glas vin og kaffe & 

lagkage

Opsamling C (præcis adresse fremsendes ved bestilling): 

By Tid By Tid
Svendborg 07:50 Årup 08:50
Ringe 08:10 Middelfart 09:10
Odense 08:30

Hjemkomst i Odense ca. kl. 18:30

Frørup Rejser – en del af Bergholdt.dk
Børstenbindervej 5
5230 Odense M
Rejsegarantinr. 2417

T: 65 37 15 16
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I den tidlige sommer bliver stranden på Fanø fuld af 
farverige drager i alverdens udgaver. Nogle flyver højt  
på himmelen – andre kryber hen over det lune sand. 

Den brede sandstrand og friske vesterhavskyst giver  
optimale forhold for de mange drageflyvere og 
besøgende ved verdens største dragetræf. Når vi er 
ankommet til Fanø, tager vi ind på Nørbygaard til en 
buffet med kolde og lune retter. 

Herefter er det muligt at komme på en lille rundtur 
på øen med bussen, hvor der undervejs er enkelte 
stop. Vi kører bl.a. til Sønderho, hvor man kan tage en 
spadseretur i de smalle gader, hvor det ene hus overgår 
det andet, når det kommer til udsmykninger og charme. 
Man kan også lægge vejen forbi Sønderho Kirke, der 
næsten er kvadratisk pga. de tilbyggede ”kviste”, der 
skulle gøre plads til sognets voksende befolkning i 
slutningen af 1700-tallet. 

Bussen slutter med at køre tilbage til dragefestivalen på 
Rindby Strand, hvor man kan gå rundt på egen hånd. 

Her er folk fra ind- og udland, og ud over de klassiske 
rombeformede drager kan man være heldig at se 
alverdens dyr, kendte tegneseriefigurer, fantasidyr og 
meget mere. Man kan også få en snak med nogle af 
drageflyverne eller besøge et af værkstederne, hvor der 
bliver bygget drager og givet gode råd om drageflyvning. 

Dragefestival på Fanø
Torsdag d. 15. juni 2023  

Pris pr. person:

725 kr.

– inkl. fæ
rge og  

frokost

Opsamling C (præcis adresse fremsendes ved bestilling): 

By Tid By Tid
Svendborg 08:20 Årup 09:20
Ringe 08:40 Middelfart 09:40
Odense 09:00

Hjemkomst i Odense ca. kl. 20:00

Frørup Rejser – en del af Bergholdt.dk
Børstenbindervej 5
5230 Odense M
Rejsegarantinr. 2417

T: 65 37 15 16



Pris pr. person:

1495 kr.

– inkl. 2-retters menu 

og A-billet

I sommeren 2023 gæster 
den verdensberømte 

stjerneviolinist endnu en 
gang Danmark sammen 
med sit 60 mand store 

orkester, Johan Strauss 
Orchestra. 

Inden vi når Jyske Bank Boxen, gør vi holdt ved 
Østergaards Hotel, hvor vi får serveret en 2-retters menu. 
Herefter skal vi nyde en hel aften i selskab med den altid 
festlige charmør. Vi skal høre en eventyrlig blanding af 
romantiske melodier fra bl.a. film, musicals, operaer og 
valse. Og mon ikke, der er plads til en overraskelse eller 
to i løbet af aftenen?

André Rieu stammer fra en musikalsk familie og 
begyndte selv at spille violin i femårsalderen. Hans 
passion for musikken er ikke til at tage fejl af, og han er 
flere gange blevet belønnet med prisen Årets Album. 
Som han selv siger: ”Min musik handler om følelser og 
kærlighed”.

Det hollandske multitalent har mere end 30 års 
erfaring med at stå på alverdens scener, og han er 
kendt for at være en førsteklasses entertainer, der 
altid laver et storslået, vittigt og romantisk show. Så 

gå ikke glip af en aften med romantik, fest, humor og 
verdensklassesolister i selskab med Kongen af vals.

Koncert med André Rieu
Jyske Bank Boxen · Lørdag d. 17. juni 2023

Opsamling C (præcis adresse fremsendes ved bestilling): 

By Tid By Tid
Svendborg 13:50 Årup 14:50
Ringe 14:10 Middelfart 15:10
Odense 14:30

Hjemkomst i Odense ca. kl. 01:00

Frørup Rejser – en del af Bergholdt.dk
Børstenbindervej 5
5230 Odense M
Rejsegarantinr. 2417

T: 65 37 15 16



På denne udflugt skal vi sejle på 
en af verdens mest trafikerede 
kunstige vandveje med den 
hyggelige hjuldamper Freya. 

Kielerkanalen blev indviet i 
1895 og er med sine 99 km et 

imponerende ingeniørarbejde af sin tid. 

Freya har mere end 110 år på bagen, og hvis hendes 
vægge kunne tale, ville de kunne fortælle fantastiske 
historier fra tiden, inden Freya begyndte at sejle sine ture 
på Kielerkanalen. Hjuldamperen blev oprindeligt bygget 
til at være en færge, men den har senere hen været royal 
yacht for Dronning Wilhelmina og skjulested for forfulgte 
jøder under 2. Verdenskrig. I dag er stemningen dog helt 
fredfyldt og nostalgisk, når man sidder og lytter til den 
gamle dampmotor og betragter de roterende hjulskovle. 

Inden vi skal ud at sejle, spiser vi en schnitzel på 
Restaurant Brückenterrassen, der ligger i Rendsburg 
med udsigt lige ud til Kielerkanalen. Restauranten er 
kendt for, at den spiller nationalmelodien for de skibe, 
der sejler forbi på kanalen. Så mon ikke vi er heldige, 
at der passerer et skib eller to, mens vi spiser, så vi kan 
opleve denne sjove tradition. 
Om eftermiddagen skal vi sejle til Kiel, og om bord nyder 

vi en kagebuffet. Det er en smuk sejltur på ca. 4 timer, 
så der er rig mulighed for at beundre den eventyrlige 
hjuldamper. Bussen venter os i Kiel, og vi kører direkte 
hjem til Danmark.

Kielerkanalen
Tirsdag d. 27. juni 2023 & søndag d. 13. august 2023  

– husk pas og euro!

Pris pr. person:

945 kr.

– inkl. frokost, sejltur 

og kagebuffet

Opsamling C (præcis adresse fremsendes ved bestilling): 

By Tid By Tid
Svendborg 07:50 Årup 08:50
Ringe 08:10 Middelfart 09:10
Odense 08:30

Hjemkomst i Odense ca. kl. 21:30

Frørup Rejser – en del af Bergholdt.dk
Børstenbindervej 5
5230 Odense M
Rejsegarantinr. 2417

T: 65 37 15 16


