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Sejltur på Slien

Julemarked,  
Tönning

Hvidsten Kro

Holmegård 
Værk

Classic Car 
House

Høstmarked  
i Nyvang

Julemarked,  
Birkegården

Kielerkanalen

Julemarked,  
Slesvig
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Ud i det blå

Ta’ tilbage  
til 70’erne

Lisbet og Ulf

Avernakø

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

T: 65 37 15 16



Pris pr. person:

675 kr.

– inkl. bro, entré,  

frokost og  

audioguide

Holmegaard har gennem 
tiderne forsynet mange 
danske hjem med 
funktionelt og dekorativt 

glasdesign. På glasværket 
er der gang på gang blevet 

udtænkt, formet og leveret 
ikoniske klassikere til Danmark og resten af 

verden. I dag skal man lede længe efter et dansk hjem, 
der ikke har et stykke Holmegaard på middagsbordet 
eller til pynt på hylderne. 

Vi starter med at køre til restaurant Mona Lisa i Næstved, 
hvor vi får serveret 3 stykker brød og en osteanretning, 
inden vi kører videre til det prisbelønnede Holmegaard 
Værk. I foråret 2022 vandt museet en pris ved ’European 
Museum of the Year Award’ for det store arbejde med 
at sætte fokus på og bevare arven fra traditionen med 
at fremstille glas – både gennem udstillingerne og de 
levende værksteder. 

Der er rigeligt med oplevelser i den gamle fabriksbygning. 
Se den ikke mindre end syv meter høje og 40 meter 
brede reolvæg med mere end 42.000 unikke stykker 
glas fra bl.a. Holmegaard, Odense Glasværk og Kastrup. 
Eller tag dig tid til at beundre Kählers kunstneriske 
keramik eller dykke ned i oldtidsfund fra Holmegaard 
Mose i en af de andre udstillinger. Man kan også besøge 
særudstillingen ’De Udvalgte’, hvor man kan se nogle af 
Louise Hindsgavls fantastiske figurer. 

På værkstederne kan man se de dygtige kunsthånd-
værkere forme og skabe, og man kan også selv få lov 
til at prøve kræfter med at arbejde med glas eller ler. 
Ved ankomst til Holmegaard Værk får vi hver især 
udleveret en audioguide, der leder os sikkert gennem 
udstillingerne. Her kan man høre om arbejdslivet på 
Danmarks første, sidste og eneste eksisterende glasværk. 

Ud på eftermiddagen vender vi tilbage til Fyn efter 
en oplevelsesrig dag med glaskunst, keramik og 
kulturhistorie i højsædet.

Holmegaard Værk
Torsdag d. 6. juli 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. 17:30

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

T: 65 37 15 16



Der findes mange smukke 
historiske bygninger i Vejle, 
men gennem de seneste 

år er Vejle også blevet brugt 
som legeplads for danske og 

internationale arkitekter. Rundt om i 
byen kan man finde arkitektoniske perler, hvor den 

mest kendte nok er Bølgen. Men en anden bygning, 
der fortjener mindst lige så meget opmærksomhed, 

er Olafur Eliassons bygningskunstværk, Fjordenhus, der 
rejser sig fra vandet i Vejle Fjord. 

Når vi ankommer til Vejle, får vi serveret en pariserbøf 
på Restaurant Remouladen, der ligger dejligt ned til 
lystbådehavnen. Herefter kører vi den korte tur til 
Fjordenhus, hvor en guide venter os. Halvdelen af 
gruppen skal nu på en rundvisning i den kunstneriske 
bygning, mens den anden halvdel skal på en byrundtur 
i bussen, hvor vejen går forbi nogle af de andre særlige 
bygninger, man finder i Vejle. 

Efter ca. en time bytter grupperne. Rundvisningen 
på Fjordenhus tager os bl.a. med ned i kælderen, der 
ligger under vandets overflade. Her kan man bl.a. se de 
unikke møbler, Olafur Eliasson skabte helt specielt til 
stedet. Gang på gang bliver man overrasket, når man 
går gennem Fjordenhus, og både form og udsyn skifter, 

afhængigt af hvor man befinder sig. Bygningen er uden 
lige linjer, og murstenene er lagt helt bevidst, så de 
forskellige farver og former hylder omgivelserne mest 
muligt – her er et evigt samspil mellem lys, vind og vand. 

På vej mod Fyn holder vi en pause ved Tørskind grusgrav, 
hvor man finder ni skulpturer af kunstnerne Robert 
Jacobsen og Jean Clareboudt. Her får vi kaffe og kage fra 
bus og tid på egen hånd til at se sig om i skulpturparken.

Fjordenhus og Vejle
Lørdag d. 15. juli 2023  

Pris pr. person:

765 kr.

– inkl. frokost og  

kaffe m/ kage  

fra bus

Opsamling C (præcis adresse fremsendes ved bestilling): 

By Tid By Tid
Svendborg 09:35 Årup 10:35
Ringe 09:55 Middelfart 10:55
Odense 10:15

Hjemkomst i Odense ca. kl. 18:00

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:

675 kr.

– inkl. sejltur  

og frokost

Hvis du endnu ikke har 
forkælet dig selv med en 
sejltur på Slien, har du her 
chancen for at opleve den 

skønne natur, der findes  
langs fjordens bredder. 

I Kappeln stiger vi ombord på den flotte hjuldamper 
Schlei Princess, der tager os med på den smukke 

sejltur til Siesby. 

Fra det delvist overdækkede udendørsdæk har man 
god mulighed for uforstyrret at nyde udsigten til 

landskaberne, når vi roligt glider gennem Sliens bølger. 
Man kan også sætte sig med en kølig drik i det 
overdækkede salonområde og nyde hjuldamperens 
vuggende gang. Sejlturen varer ca. to timer i alt, og 
undervejs får vi serveret Jägerschnitzel med brasede 
kartofler. 

Når vi er fremme ved Siesby, er der et kort stop, hvor nye 
passagerer kan komme med. Vi bliver ombord på Schlei 
Princess, der sejler os tilbage til Kappeln, hvor bussen 
venter.

Inden vi kører over grænsen, holder vi ind ved Fleggaard, 
hvor der er ca. 1 time til at handle.

Sejltur på Slien
Tirsdag d. 1. august 2023  

– husk pas og euro!

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. 19:00

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



Pris pr. person:

725 kr.

– inkl. frokost, entré, 

fortælling og kaffe  

m/kage fra bus

Ved Søndervig i det vestjyske bliver et område hvert år 
forvandlet til en helt anden verden. Fra jorden rejser 
der sig meterhøje skulpturer med tusindvis af finurlige, 
sjove og overraskende detaljer. Kreative sandskulptører 

fra hele verden har brugt flere dage på at kreere de 
imponerende værker i det skrøbelige materiale. 

Vi kører en køn tur op gennem Jylland til Ringkøbing, 
hvor vi spiser en 2-retters frokost. Herfra er der ikke lang 
vej til Søndervig. Ved ankomst bliver vi taget godt imod 
af en af folkene bag, der fortæller os om skulpturernes 
tilblivelse. Det er nemlig ikke helt enkelt at lave en 
sandskulptur – der skal være styr på blandingsforhold 
i sandet men også på proportionerne, når man endelig 
kan gå i gang med at skulpturere efter de mange 
forberedelser. 
Der er også tid til at gå rundt på egen hånd og se 
nærmere på skulpturerne, der i år tager os med på en 
rejse ind i den græske mytologi. Inden vi kører retur til 
Fyn, får vi serveret kaffe og kage fra bus ved Hvide Sande. 

Sandskulpturfestival i Søndervig
Lørdag d. 19. august 2023  

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. 19:00

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

T: 65 37 15 16



Pris pr. person:

675 kr.

– inkl. fæ
rge, guide, 

frokost og kaffe  

m/småkager

Avernakø er en af landets 
nyeste øer. Den dukkede 
op for kun ca. 15.000 år 
siden, da gletscheren fra den 

seneste istid bevægede sig 
ned over Danmark. 

I dag består Avernakø af to øer – Avernak og 
Korshavn, der blev forbundet i 1937. Vi sejler den 

smukke tur til Avernakø fra Fåborg forbi Bjørnø og Lyø. 
På havnen bliver vi mødt af en guide, der tager os med 
rundt på øen. 

Vi kører gennem engene på Avernak og bakkerne på 
Korshavn. Undervejs gør vi holdt ved kirken, og vi skal 
også se det traditionsrige Majtræ, der stadig kranses 
med bøgegrene og forårsblomster hver Pinselørdag. 
Vi kører videre rundt på øen og nyder den skønne 
alsidige natur, mens guiden fortæller om traditioner, 
fortiden og livet på øen. Ved Drejet kan vi nyde den 
fantastiske udsigt, og på Korshavn skal vi mærke den 
rolige stemning ved Korshavn Bro, hvor øboernes skibe 
ligger og vugger i vandet. 

Vi spiser på Avernakø Landhotel, hvor vi får serveret 
en traditionel dansk frokost – dog med et lille 
ø-twist. Efterfølgende er der mulighed for at handle 

i gårdbutikken. Her kan man finde håndlavede 
hornprodukter, ø-delikatesser, håndspundet garn og 
mange flere spændende spcialiteter fra øen. Man kan 
også vælget at se nærmere på landhotellets mange dyr. 
Her er bl.a. geder, fjerkræ og alpakaer. 

Dagen afsluttes med kaffe og småkager på landhotellet, 
inden vi sejler tilbage til Fyn gennem Fåborg Fjord. 

Avernakø
Mandag d. 28. august 2023

Opsamling B (præcis adresse fremsendes ved bestilling): 

By Tid By Tid
Nyborg 07:45 Odense 08:30
Ullerslev 08:05 Ringe 08:50
Langeskov 08:10 Svendborg 09:10

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



Pris pr. person:

845 kr.

– inkl. bro, entré  

og frokost  

m/ 1 genstand

Når høsten kommer i hus i 
løbet af sensommeren, skal 
det fejres med et marked 
med gøgl, musik og boder,  

der bugner af friske varer fra 
mark, have og stald. Sådan  

et marked kan vi opleve i Andels-
landsbyen Nyvang, hvor humøret er højt, 

og der krejles i boderne. Musikerne spiller op til dans, 
mens landbetjenten sørger for god ro og orden.

Ved Traktørstedet Madam Blå får vi serveret hakkebøf 
inkl. 1 genstand, og herefter er der nogle timer på egen 
hånd, hvor vi kan besøge de mange indbydende boder 
og gøre en god handel. Her kan man bl.a. købe lidt godt 
til spisekammeret, brugskunst og smykker. 

Man kan også besøge nogle af de mange åbne 
værksteder, hvor man kan prøve at arbejde med fx 

filt og træ. Eller var det måske noget at deltage i en 
hønseskidning-konkurrence? 

Dagen igennem kan man få en snak med de frivillige 
på museet og høre om arbejdsgangen på hospitalet og 
hverdagen i frisørsalonen. Bageren sælger søde sager, 
som man kan nyde i det tilstødende konditori. Man kan 
også følge med i høstaktiviteterne på marken og i laden 
eller se de gamle redningsbiler i garagen. Der er rigeligt at 
opleve i landsbyen.

Høstmarked i Andelslandsbyen Nyvang
Lørdag d. 9. september 2023 

Opsamling A (præcis adresse fremsendes ved bestilling): 

By Tid By Tid
Svendborg 07:20 Langeskov 08:20
Ringe 07:40 Ullerslev 08:25
Odense 08:00 Nyborg 08:45

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



Kom med og oplev Solskinsøen 
på én dag. Med sin beliggenhed 

i Østersøen er Bornholm 
helt unik og byder på 
seværdigheder på stribe. 
Selv efter adskillige besøg 

på klippeøen kan Bornholm 
godt overraske med nye 

naturskønne og spændende 
oplevelser. Vi lægger bl.a. vejen forbi 

Bornholms smukke rundkirker og gør holdt ved Nylars 
Rundkirke, der er Bornholms bedst bevarede rundkirke. 

Via Aakirkeby og Årsballe tager vi turen til Gudhjem, den 
lille bjergby på den nordlige del af Bornholm. I denne 
hyggelige havneby bliver der lidt tid på egen hånd 
til at besøge byens butikker, caféer og havnen. Vi ser 

naturligvis også Hammershus – her kan man få gang i 
fantasien og opleve en unik del af Bornholms historie.  
Alt dette sker med en lokal guide. 

Efter en dejlig dag på Bornholm går turen atter mod 
Ystad og Fyn med afgang fra Rønne. Ombord på færgen 
får vi et dejligt aftensmåltid.

Bornholm
Torsdag d. 21. september 2023  

– husk pas!

Pris pr. person:

1.298 kr.
– inkl. broer, fæ

rge,  

rundstykke og kaffe samt 

sandwich m. 1 øl/vand  

fra bus, guide og  

aftensmad

Opsamling (præcis adresse fremsendes ved bestilling): 

By Tid By Tid
Middelfart 07:00 Odense 07:45
Aarup 07:20 Langeskov 08:20
Svendborg 07:00 Nyborg 08:30
Ringe 07:25

Hjemkomst i Odense ca. kl. 23:45

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

T: 65 37 15 16



Er du også vild med stort hår, 
Gasolin-hits, og hjemmestrik 

i alverdens farver? Så er det 
bare om at komme med til 
Den Gamle By i Århus. Her 

kan man nemlig genopleve de 
skønne 70’ere. 

I gaderne leger børnene, og måske kommer nogle af  
de ”lokale” knallertkørere forbi på deres smarte Puch  
Maxi’er. Vi kan besøge nogle af de boliger, der prægede 
Danmark i 70’erne, bl.a. kollektivet, hippie-parrets lofts-
lejlighed eller de tyrkiske gæstearbejderes værelser. Ud 
over de private hjem kan man også besøge et knallert-
værksted, en frisørsalon, et minimarked og mange andre 
steder, der alle er som taget direkte ud af 70’erne. 

Efter ankomst får vi serveret en hovedret inkl. 1 genstand 
i Madam Blå, så vi er klar til at se nærmere på Den Gamle 
By. Ud over 70’er-bydelen er der selvfølgelig også adgang 
til resten af området, hvor man kan se, hvordan livet var i 
1800-tallet og i 1920’erne. 

Ud på eftermiddagen mødes vi alle igen og kører tilbage 
til Fyn.

Ta’ tilbage til 70’erne i Den Gamle By
Lørdag d. 23. september 2023  

Pris pr. person:

695 kr.
– inkl. entré og 

frokost med 

1 genstand
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. 18:30

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

T: 65 37 15 16



Pris pr. person:

650 kr.
– inkl. frokost,  

foredrag og adgang  

til m
useet

På denne udflugt udforsker vi historien om den berømte 
Hvidstengruppe nærmere. Vi går i fodsporene på Marius  
og Niels Fiil, der stod i spidsen for en gruppe modige mænd,  
der modtog våben fra luften som led i modstanden 
under 2. Verdenskrig. 

Vi kører mod det nordjyske og ankommer til Hvidsten 
Kro ved middagstid. Her får vi serveret en 2-retters 
middag, inden vi får et foredrag om kroens flere 
hundrede år lange historie, der går helt tilbage til 
1634. Vi hører om modstandsgruppens kamp mod 
besættelsesmagten i lokalområdet, ligesom vi hører  
om den skæbnesvangre dag, hvor Gestapo omringede 
kroen og førte det meste af familien Fiil væk. 

Herefter får vi tid på egen hånd til at se krostuen og 
museet. Krostuen fungerer som et levende museum,  

og de gamle stald- og ladebygninger er omdannet til  
et museum om kroens historie og Hvidstengruppen. 
Derudover kan man også se en samling af landbrugs-
maskiner fra det forrige århundrede. Eller man kan 
spadsere de ca. 100 meter til mindelunden, hvor man  
kan se mindestenen for de modstandsfolk, der mistede 
livet for et frit Danmark. 

På vej hjem mod Fyn kører vi forbi Mustard Point, der 
fungerede som Hvidstengruppens modtageplads for 
våben og sprængstoffer fra allierede fly.

Hvidsten Kro
Torsdag d. 5. oktober 2023  

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. 18:30

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 beundre 

efterårets glødende farver. 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. 22. oktober 2023  

Pris pr. person:

455 kr.

– inkl. m
adpakke  

og 1 øl/vand

Opsamling B (præcis adresse fremsendes ved bestilling): 

By Tid By Tid
Nyborg 08:00 Odense 08:45
Ullerslev 08:20 Ringe 09:05
Langeskov 08:25 Svendborg 09:25

Hjemkomst i Odense ca. kl. 16:30

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

T: 65 37 15 16



Pris pr. person:

1.095 kr.

– inkl. bro, 2-retters 

menu og billet

Alt kan ske, når man slipper Lisbet Dahl og Ulf Pilgaard 
løs på en scene! Det har de gang på gang bevist gennem 
flere årtier på de skrå brædder landet over. Og nu 
har du muligheden for at komme en tur med ned ad 
”Memory Lane”, når det sprælske makkerpar mindes 
og genoplever nogle af de sjoveste øjeblikke fra deres 
mange år som leverandører af underholdning i topklasse.

Måske får vi besøg af Humørbomben, der er så vild med 
cha-cha-cha. Eller måske kigger Dronningen forbi? 
Inden vi når Bellevue Teatret, holder vi ind ved Hotel 
Fortuna, hvor vi får serveret en 2-retters menu. Herfra 
er der ikke langt til salen, hvor vi de næste par timer 
hører anekdoter og får et festligt gensyn med nogle af de 
herligste revynumre gennem tiderne. 

Der er nok ingen tvivl om, at det bliver et af de sjoveste  
og mest utraditionelle talkshows, vi kommer til at opleve. 

Manden, der skal prøve at holde styr på de to livlige 
entertainere, hedder Lukas Birch. Og selvom han er en 
erfaren talkshowvært, der også har stor erfaring fra den 
danske revyscene, skal han nok få rigeligt at se til … 

Lisbet og Ulf – på slap line igen
Fredag d. 27. oktober 2023  

Opsamling A (præcis adresse fremsendes ved bestilling): 

By Tid By Tid
Svendborg 13:20 Langeskov 14:20
Ringe 13:40 Ullerslev 14:25
Odense 14:00 Nyborg 14:45

Hjemkomst i Odense ca. kl. 23:00

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

T: 65 37 15 16



Pris pr. person:

925 kr.

– inkl. bro, entré,  

frokost og  

rundvisning

I sommeren 2023 åbner det 
nye oplevelsesunivers, 
Classic Car House, i 
København. Her finder 

man bl.a. både et bilsalg 
med tilhørende showroom 

og et bilhotel, hvor man som 
privatperson kan opbevare sin klassiske bil. 

Men i det tidligere Landbrugsmuseums charmerende 
rammer ligger også et museum, hvor man kan gå rundt 
blandt smukke klassiske biler. 

Tilbage i 1914 begyndte Karl Wilhelm Bruun at 
handle med biler og reservedele. Han grundlagde 
senere K.W. Bruun og blev hurtigt kaldt for Danmarks 
automobilpioner. 

Hans passion for biler er gået i arv i mere end 100 år, og 
det er nu 3. og 4. generation efter Karl Wilhelm, der står 
for opførelsen af det spektakulære sted, der næsten må 
være drømmestedet for enhver bilentusiast. 

Vi ankommer til Classic Car House ved middagstid og 
skal som det første spise en 2-retters frokost i husets 
restaurant, Willys Bistro & Diner. Herefter mødes vi 
med en rundviser, der tager os med rundt i de kreative 

udstillinger. Vi får fortalt om stedets historie og om nogle 
af de klassiske køretøjer, inden vi slutter besøget med tid 
på egen hånd. 

Classic Car House
Onsdag d. 8. november 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. 18:00

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

T: 65 37 15 16



Engang bugnede det med  
eksotiske varer i det store  
pakhus på havnen i Tönning.  

I dag bliver den historiske 
bygning forvandlet til verdens 

største julekalender hvert år i 
december. Facaden bliver pyntet med julelys, og 

hver af de 24 vinduer bliver til en låge i kalenderen. 
Indendørs finder man boder i lange baner, og rundt 

omkring kan man høre musikere spille julen ind. 

På vores tur til Tönning holder vi ind ved grænsen, hvor 
der er tid til at handle lidt lækkerier med hjem. Når vi 
mødes ved bussen igen, får vi en sandwich og 1 øl/vand, 
som vi kan nyde det sidste stykke, inden vi når den lille 
havneby ved Ejderen. 

I Tönning har vi ca. tre timer på egen hånd til at gå på 
opdagelse i det store pakhus og ved de små boder 
udendørs. Overalt bugner det med gaveidéer til både 
sig selv og sine nærmeste. Her er julepynt og lækre 
husflidsprodukter i bl.a. strik, keramik og træ. Trænger 
man til en forfriskning, er der også rig mulighed for det. 
Ud på eftermiddagen er det tid til atter at samles i bussen 
og køre nordpå.

Julemarked i Tönning
Søndag d. 3. december 2023  

– husk pas og euro!
Pris pr. person:

575 kr.

– inkl. sandwich  

og 1 øl/vand

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. 19:30

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

T: 65 37 15 16



Pris pr. person:

695 kr.

– inkl. entré og  

frokost

Birkegårdens fantastiske haver er et besøg værd året 
rundt, men der sker nu alligevel noget magisk ved 
juletid, hvor haverne ligger hen i julelys og vinterpynt. 
Julehaverne er pyntet efter forskellige temaer, så der er 
noget nyt at se på, uanset hvor man befinder sig. 

Vi starter vores besøg på Birkegården med at nyde 
julebuffeten i caféen. Når alle er glade og mætte, går 
turen videre ud på det store område. Ud over at kunne gå 
en tur i julehaverne, så kan man også besøge Juleladen, 
hvor juleboderne holder til. Her kan man gøre en god 
julehandel eller bare nyde den specielle julestemning. 
I den store julebutik kan man også finde et stort udbud 
af julepynt, hvis man lige står og mangler lidt til juletræet 
eller vindueskarmen. 

Rundt omkring finder man aktiviteter for børn – fx 
kreative værksteder og skattejagt, og mon ikke også 
Julemanden finder tid til at kigge forbi? Birkegårdens 
julemarked er det perfekte sted, hvis man leder efter et 
julearrangement for hele familien.

Julemarked i Birkegårdens Haver
Lørdag d. 9. december 2023

Opsamling A (præcis adresse fremsendes ved bestilling): 

By Tid By Tid
Svendborg 11:05 Langeskov 12:05
Ringe 11:25 Ullerslev 12:10
Odense 11:45 Nyborg 12:30

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:

625 kr.

– inkl. frokost
Man kan ikke komme uden 
om, at Slesvig den dag i dag 
fortsat er præget af den 

danske fortid. Her findes stadig 
dansk kirke, teater og skoler – så 

der er ingen tvivl om, at Danmark har 
sat sine spor i den lille nordtyske by for enden af 

Slien. Slesvig er derfor en spændende by at komme 
til for os danskere. Her kan man se Gottorp Slot, hvor 

Kong Frederik 1. engang sad og regerede landet. Hans 
sarkofag finder man i den imponerende Domkirke. 

Når vi er ankommet til Slesvig, spiser vi frokost i 
Wikingturm, der ligger ned til havnen. Det er et 85 meter 
højt ottekantet tårn, der har en restaurant liggende på 
øverste etage. Herfra er der en helt fantastisk udsigt over 
vandet og Slesvig, hvor der bl.a. er kig til Domkirken og 
Gottorp Slot. 

Om eftermiddagen er der tid på egen hånd i byen. På 
Capitolplatz finder man juleboder, og lægger man 
vejen forbi Domkirkens kloster, vil man også her finde 
et marked med håndværk, julepynt og finurligheder. 

Det skaber en helt speciel stemning at gå fra bod til bod 
under de flotte hvælvinger. 

Hvis man hellere vil slentre en tur i gågaden eller besøge 
indkøbscenteret, Schlei-Center, er det også en mulighed. 
Fiskerkvarteret Holm ligger ikke langt fra centrum og 
Domkirken, og det hyggelige område er bestemt også et 
besøg værd. Det er en helt speciel stemning, der møder 
én, når man kommer ind i bydelen med de charmerende 
byhuse og den lille hvidkalkede kirke. 

Inden vi kører over grænsen på hjemvejen, gør vi holdt 
ved Fleggaard, så vi kan få købt lidt ekstra godter til 
juletiden.

Julemarked i Slesvig
Torsdag d. 14. december 2023  

– husk pas og euro!

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. 18:30

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

T: 65 37 15 16


