
PRAKTISKE OPLYSNINGER

3.795,-

NORDTYSKLAND

4 dage

Afrejse/hjemkomst:  
15/08 - 18/08  2023   

Pris for 4 dage: Kr. 3.795,-
Tillæg for enkeltværelse: Kr. 495,-

I prisen er inkluderet:
Kaffe og rundstykke
Frokostpakke 1. dag
3 x Hotelovernatning 
3 x Morgenmad 
3 x Aftensmad 
Sejltur til Sylt 
Dansktalende guide på Sylt
Togtur fra Sylt  
Frokost 4. dag
Udflugter ifølge programmet

Hotellet:
Hotel Carstens
Holstenstrasse 23
D-24582 Bordesholm
Tlf.: 00 49 43 22 75 800

Hotel info: Hyggeligt hotel med venlig betjening. Alle 
værelser er med bad/toilet, tv samt telefon. Hotellet 
ligger centralt i byen. Bemærk indkvartering på 
gæstehuset ca. 75 m. fra hotellet kan forekomme. Ingen 
elevator. Keglebaner på hotellet. 

Opsamlingsrute:
Sørens Rejser - Kjellerup                             kl. 06.30 
Enghavehuset, Enghavevej 4 - Silkeborg   kl. 06.50
Bemærk:
HUSK pas og Euro
Tilmelding
Direkte til Sørens Rejser på tlf.: 8688 1817 eller 
på mail: mail@sorensrejser.dk 

Rejsebevis og opkrævning udsendes af Sørens Rejser
Rejsegaranti:
Sørens Rejser A/S er teknisk arrangør af turen. 
Medlem af rejsegarantifonden nr. 1673

Nordtyskland  4 dage
  15. - 18. august 2023

1. dag - Sylt
Efter opsamling køres sydpå, med en lille pause med kaffe og 
rundstykke undervejs. Vi fortsætter til Rømø, hvor vi skal med færgen 
til Sylt, som er den største af de Nordfrisiske Øer. Ved ankomsten 
til Sylt stiger den dansktalende guide på bussen. På rundturen ser 
og oplever vi den spændende Vadehavsø fra første parket. Ophold 
i Westerland. Derefter fortsætter ø-rundturen i det eventyrlige 
landskab, med interessante kontraster lige fra de fineste sandstrande, 
blomstrende heder og vadehavet. Om eftermiddagen kører vi ombord 
på biltoget, som bringer os til Niebüll. Turen går over den 11 km. 
lange Hindenburgdæmning. Derefter til vores hotel i Bordesholm, 
hvor vi bliver indkvarteret og spiser aftensmad.

2. dag - Stade og frugtens hjemland
Efter morgenmaden på hotellet kører vi gennem Nordtyskland 
til Glückstadt. Her krydser vi Elben med færge og fortsætter til 
Stade, hvor den gamle by opleves. Stade er en af de ældste byer 
i Nordtyskland, og er kendt tilbage til omkring år 800. Byen oser 
af god stemning bl.a. ved havnen og i de små hyggelige gågader.  
Efter besøget køres til ”Altes Land” hvor vi følger ruten gennem 
frugtplantagen. Der bliver mulighed for at købe frugt mv. inden turen 
fortsætter langs Elben og de smukke hollandsk-prægede byer. Vi 
ender ved storbyen Hamborg og kører retur til hotellet. 

3. dag - Eider Sperrwerk og Friedrichstadt
Efter morgenmaden går turen til Storkebyen Bergenhusen, en lille by 
i Slesvig-Holsten, som netop er kendt for sine mange storke. Fra ca. 
maj til slut august har der i mange år været mindst 15-20 storkepar 
i byen. Herfra køres til Friedrichstadt. Her er det som at komme ind i 
en lille hyggelig hollandsk landsby. Den charmerende arkitektur har 
klare paralleller til det mindre naboland, Holland, i form af gavlhuse 
og kanaler. Der bliver tid til vi kan slentre i de hyggelige gader, og rig 
lejlighed til at beundre den hyggelige hollandsk inspirerede by. Byen 
regnes for den mest idylliske i hele Schleswig-Holstein. Vi skal også 
besøge Husum med de mange gamle købmandshuse og velbevarede 
gavlhuse med flere hundrede år på bagen. På byens markedsplads 
kan du beundre den yndefulde St. Marienkirche. Kirken der er bygget 
i 1833 og tegnet af den kendte danske arkitekt C.F. Hansen, som for 
eksempel også står bag Christiansborg Slotskirke i København. Begiv 
dig endelig også ned i de smalle gyder bag havnen, hvor husene er 
mere ydmyge og vidner om byens fiskerifortid. Gaderne Wasserreihe 
og Rosenstrasse emmer af stemning, og her kan du også besøge 
den berømte digter Theodor Storms hus. Vi fortsætter forbi Tönning 
til Eider Sperrwerk. Da Ejderdæmningen blev oprettet, blev der 
inddæmmet ca. 1.200 hektar. Dæmningen sikrer et areal på omkring 
2.000 km2 mod oversvømmelse fra Eiderstedt til Rendsborg. 2 gange 
dagligt strømmer 30 – 40 mio. m3 igennem. Der bliver mulighed for at 
komme op og stå på dæmningen.

4. dag - Slesvig - Silkeborg
Efter morgenmaden pakkes bussen og der køres til Slesvig, hvor vi 
besøger Holmen, hvor indbyggerne i århundreder har haft deres egne 
sæder og skikke. Betegnelsen Holm er dansk og betyder lille ø. Den 
idylliske bydel ved Slien var indtil 1933 omkranset af vand. Vi nyder en 
frokost, inden vi fortsætter mod Grænsen, hvor der bliver mulighed 
for at handle i Grænsekioskerne. Herfra køres mod Silkeborg.

Y’s Men’s klubberne i 
Silkeborg Fællesbyudvalget

kt5
Skrivemaskine
OBS: Tilmelding inden 20. Maj



Nordtyskland 4 dage 
Hyggelige og charmerende byer 

På denne tur til Schleswig-Holstein, rejser vi rundt i 
mindretallets hjemland, hvor der er stærke relationer til 
Danmark. Når man kommer rundt i de hyggelige og 
charmerende byer som Stade, Husum, Friedrichstadt og 
Schleswig, mærker man straks, at gæstfriheden er i 
centrum og de gamle værdier holdes i hævd. En 
spændende tur, med mange oplevelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding efter ”Først-til-mølle”- princippet 
og inden 20. maj til Sørens Rejser. 


