
Afgang fra Ålestrup kl. 09.00. Vi kører til Cafe Alrø 
ved Horsens Fjord og smager deres berømte 
tarteletter på 300g. Derefter kører vi til Hotel 
Christiansminde i Svendborg og bliver indkvarteret 
og spiser aftensmad. 
Så kører vi ud i skoven 
til Rottefælderevyen, 
der er Danmarks 
ældste revy. 
 
Ved hjemkomst til 
hotellet har vi et 
lokale til rådighed, 
hvor der er øl-vand og vin til en evt. festlig afslut-
ning på dagen. Drikkevarer for egen regning.  

I dag kører vi til en vingård, hvor vi får en rund-
visning, smagsprøver samt mulighed for indkøb i 
deres butik. Så kører vi til restaurant Den grimme 
Ælling i Odense, og nyder deres store 
frokostbuffet med kolde og lune retter, samt ost 
og kage. Der er fri øl – vand og vin under hele 
spisningen.

Hjemkomst til aften. 

Pris for ovennævnte incl. bus, moms og 
rejsegarantifond nr. 2256 - kr. 3325,- 
Enkeltværelsestillæg kr. 400,-. 
 
Man kan dele betalingen i 2 med kr. 500,- ved 
tilmelding inden 1/4 2020, og resten kr. 2825,- 
senest d. 1/7 2020. 
 
Tilmelding 
 
 
Betaling 
Indbetaling på konto 5970 0004004833. Husk 
man er først tilmeldt når betalingen er registeret.

Dag 1

Dag 3

Dag 2

Tilmelding

I dag skal vi opleve Tåsinge og Langeland, og 
vores guide underholder med fortællinger på hele 
turen. På Tåsinge skal vi bl.a.
opleve skipperbyen Troense
med Danmarks smukkeste
landsbygade og Bregninge
Kirke med udsigt over det Fynske Øhav.
Så kører vi over Siø til Langeland, hvor vi 
besøger Rudkøbing, Langelands charmerende
                                       hovedstad, fiskeribyen
                                       Bagenkop og kører ad
                                       smukke veje nordpå til
                                       Tranekær Slot, ejet af
                                       familien Ahlefeldt-
                                       Laurvig. Vi spadserer

rundt i slotsbyen Tranekær,
som er ganske enestående,
bygget for flere hundrede
år siden og skulle minde
om et tysk fyrstedømme. 

Ingelise Nielsen     28 60 63 27

Vi nyder en dejlig let frokost på Orangeriet – De 
Gyldne Gemakker. Drikkevarer for egen regning.
Langeland inspirerede Oehlenschläger til sangen 
”Der er et yndigt land”, og bøgetræerne kan vi se i 
skoven på tilbagevejen.
Der bliver også tid til et
besøg i en meget stor
Kræmmer-butik. Hjem-
komst til hotellet sidst
på eftermiddagen og
til aftensmad.

Ålestrup seniorer
præsenterer

3-dages tur til det 
Sydfynske

13 - 15 august 
2020 Hotel Christiansminde

Dag 2

Tranekær slot


