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VELKOMMEN!
- sammen skræddersyr vi jeres rejseoplevelser

Gruppe rejser for det voksne publikum er et af Panter Rejsers specialer, og 
vi har den glæde, at grupperne vender tilbage år efter år for at få nye ople-
velser og rejser. Det er en tillid, som naturligvis forpligter.

Dette katalog er ment som inspiration til den næste rejse med foreningen, 
gruppen eller klubben. 
Vores erfarne medarbejdere ved, hvad der skal til, og sammen kan vi tilret-
telægge turen - så økonomi og forventninger går op i en højere enhed. 

En af grundene til, at stadig flere grupper kontakter os for at få en rejse ar-
rangeret er, at vi ikke lover mere, end vi kan stå inde for. Vi vil, at I kommer 
sikkert frem og tilbage, bor på et godt hotel, får gode måltider, - og ikke 
mindst: Får gode oplevelser sammen. Derfor bor Panter Rejsers gæster of-
test på centralt beliggende, gode tre- eller firestjernede hoteller.

Vores gruppe rejser er ikke blot en kopi af rejser fra vores katalog, men 
lavet helt ud fra jeres ønsker. Vi skræddersyer rejser, en- eller flerdagsture 
for Ældre Sagen, pensionistforeninger, virksomheder, personaleforeninger, 
grupper og institutioner - for alle, som har lyst til at få en perfekt rejseop-
levelse. Vi booker bus, fly, hoteller, billetter og alt det andet praktiske, som 
gør at turen går som planlagt.

Ring til os og få en indledende snak med en af vore rejsespecialister, om 
ønsker, kvalitet, oplevelser samt et godt og uforpligtende tilbud. Vi ved, at 
rejsens pris og indhold spiller en afgørende rolle.

Den personlige kontakt med kunderne er en af hjørnestenene i Panter 
 Rejsers virke, og alle gruppe rejser tilrettelægges i tæt samråd med kun-
derne. Så alle ønsker kan blive en del af rejsen.

Panter Rejser nyder stor tillid hos sine mange kunder - den tillid er vi stolte 
af og den forpligter.

Vi ønsker dig en god rejse!

Erik Aalbæk Pedersen 

Her rejser sjælen med…
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RejseledeRe
Hos Panter Rejser benytter 
vi erfarne, motiverede og 
kvalificerede rejseledere, 
udvalgt specielt til den type 
rejse og destination, som er 
bestilt. De har en bred viden 
om de lande og steder, som 
besøges. Rejselederne tager 
sig af de praktiske ting under-
vejs og står til rådighed med 
informationer på rejserne. De 
hjælper også, hvis der opstår 
brug for kontakt til læge mm. 
På billedet ses Panter Rejsers 
ejer, der også er rejseleder.

HOTelleR
Vi benytter udelukkende ho-
teller af god standard. 
Der vil oftest være tale om 3* 
og 4* hoteller. Alle værelser 
har som minimum eget bad 
og toilet. Uensartede værel-
ser kan forekomme. Hvilket 
hotel gruppen ønsker aftales 
inden tilbud sendes. 
Specielle ønsker som eksem-
pelvis special kost skal oply-
ses ved bestilling af rejsen.

RejseR FOR Alle
For at deltage i rejserne og 
for at få det fulde udbytte af 
udflugterne skal man være 
selvhjulpen og almindeligt 
godt gående. Rejselederne 
kan ikke tage sig særligt af 
enkeltpersoner - de er med 
for at være der for alle del-
tagere. Der kan forekomme 
trapper på hoteller, i byer, 
ved attraktioner og sevær-
digheder.
Mange steder kan bussen 
kun køre til parkerings- eller 
afsætningsplads og ikke helt 
hen til de steder, vi besøger. 
Vi opfordrer til at gruppele-
deren tager sig af rejsedelta-
gere, der skal hjælpes.

UdFlUGTeR OG eNTReeR
Udflugtsprogrammet er sam-
mensat, så det er muligt at 
bytte rundt på de enkelte 
udflugter af hensyn til vejr 
og andre lokale forhold. Det 
aftalte program er således 
ment som en ramme for 
rejsen, men ændringer kan 
af praktiske grunde fore-
komme. Det aftales med den 
enkelte gruppe, om entreer til 
museer, kirker, svævebaner 
samt betaling for sejlture, 
vinsmagninger mm skal være 
inkluderet i prisen.

NYHedsBReV 
Tilmeld dig vores nyhedsmail 
på PanterRejser.dk. 
Så får du nyhederne, når de 
sker! 
Ofte laver vi ekstra afgange 
samt nye og spændende 
rejser, som ikke er med i 
kataloget. 
Dette kan du altid følge med i 
via vores nyhedsbrev. 

Grupperejser

Nyheder fra
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BUs OG CHAUFFØR
Bussen er en vigtig del af rejsen. Derfor benytter vi 
udelukkende nyere og moderne 4-stjernede turist-
busser med ekstra benplads. 
Et behageligt miljø i bussen betyder ekstra komfort. 
Udstyr som aircondition, køleskab, kaffemaskine, 
dvd, toilet, trinløs regulering af ryglæn, fodstøtter og 
klapborde samt sikkerhedsseler er standard. 
Busserne er bemandet med erfarne og ansvarsbe-
vidste chauffører, og alle regler om køre- og hviletid 
overholdes. Derfor kan det ske, at chaufføren/bus-
sen erstattes af lokal chauffør/bus. 
På korte rejser i f.eks. Danmark fungerer chaufføren 
også som rejseleder.

BesTIllING OG sAlGs MATeRIAle
Vi står gerne for fremsendelse af rejsebevis til hver 
enkelt rejsedeltager. 
Rejsebevis indeholdende betalingsoplysninger frem-
sendes efterfølgende pr. mail eller post. 
Yderligere rejsebevis/bekræftelse sendes ikke. 
Kvittering fra bank, posthus eller homebanking er 
bekræftelse på betaling. Alternativt fremsender vi 
faktura på beløbet for hele gruppen ifl. aftale med 
gruppeleder. Vi har ingen gebyrer, uanset hvilken 
betalingsform der vælges. 
Salgsmateriale med beskrivelse af turen laver vi 
gerne og sender i det antal eksemplarer der ønskes.

FORsIKRING
Rejse- og afbestillingsforsikringer kan bestilles hos 
Panter Rejser. 
Vi anbefaler at man tegner både en rejse- og af-
bestillingsforsikring. Det gule kort dækker udgifter 
i forbindelse med akut sygdom, tilskade komst og 
dødsfald i EU, Færøerne, Schweiz og Norge. Man 
skal selv betale alle omkostninger til hjemrejse bort-
set fra Norden. 
Rejseforsikring som dækker på rejsen kan tegnes 
helt op til afrejse. Afbestillingsforsikringen kan kun 
tegnes i forbindelse med bestilling af rejsen / inden 
depositum er indbetalt. Vores generelle bestem-
melser for annullering og afbestilling er gældende. 
Priser og information om forskellige forsikringer kan 
fås hos Panter Rejser.
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Klippeøen i Østersøen er noget helt særligt - her finder man en usæd-
vanlig smuk og varieret natur, der rummer hele det nordiske spektrum 
på få kvadratkilometer. de særprægede rundkirker, den gamle fæstning 
Hammershus og de hyggelige byer - man kan nyde en nyrøget sild, 
tage på vandreture gennem sprækkedale eller nyde en dukkert i Øster-
søens blå bølger - Bornholm er fuld af dejlige oplevelser.

5 / 6 dage bus

Bornholm 
- Østersøens Perle

Forslag til udflugter 

Øens nordlige del - halvdagstur
Rundtur på øens nordlige del, hvor vi udover den 
storslåede natur også får tid til at se nærmere på 
nogle af øens seværdigheder. Vi ser Danmarks 
største fuglefjeld, hvor der findes en stor alkeko-
loni og derefter til Hammeren. På toppen af den 
74 meter høje klippeknude ligger Nordeuropas 
største borgruin, Hammershus. Efter en rundtur 
på denne historiske seværdighed, videre til Jons 
kapel, hvor sagnet fortæller, at missionæren Jon 
prædikede for hedningene. Gennem de små idylli-
ske fiskerlejer Teglkås og Hellig Peder når vi Hasle 
med besøg på Silderøgeri Museet. Tid til smags-
prøver og frokost. Næste stop er Østerlars Rund-
kirke, øens største og en enestående bygning. 
Videre mod Almindingen, Bornholms største skov. 
Undervejs gør vi stop ved Stubbeløkkens stenbrud 
- Bornholms største ”hul” - inden vi kører op til 
Rytterknægten, øens højeste punkt på 162 meter 
over havet. Fra udkigstårnet ”Kongemindet” er 
der en pragtfuld udsigt over øen. Sidste del af 
turen går til ”Bornholms Riviera” med bl.a. Hellig-
domsklipperne og Bornholms Kunstmuseum. 

Christiansø - heldagstur
Med båd når vi til Christiansø, den største ø i 
Ertholmene. Her står Christian den V’s gamle fæst-
ning næsten som da den blev anlagt i 1684. Øens 
natur er en smuk oplevelse i sig selv, og med ca. 
tre timers ophold er der også tid til et besøg på 
museet, Store Tårn eller måske frokost på kroen. 

Aakirkeby, Svaneke og Gudhjem - heldagstur
Aakirkeby, den eneste af de større byer på øen, 
der ligger inde i landet. Her ligger en stor romansk 
stenkirke med en berømt døbefond. Ved Dueodde 

på øens sydspids, kan vi anbefale en tur ned til 
stranden eller op i det 47 meter høje fyrtårn. Vi-
dere nordpå til Danmarks østligste by og mindste 
købstad, Svaneke. Mulighed for at kigge ind på 
bolsjekogeriet ved torvet, ligesom Svaneke Bryg-
hus også er et besøg værd. Her i byen findes også 
flere kunsthåndværkere, blandt andet Pernille 
Bülows glasatelier og Bornholms Sæbesyderi med 
håndrørt sæbe på bornholmsk rapsolie. Vi slutter 
dagen i Gudhjem by med en sydlandsk stemning. 
Tid til en tur igennem byens krogede gader, og 
måske et besøg på Oluf Høst museet, der er ind-
rettet i den bornholmske nationalmalers hjem. 

Andre udflugtsmuligheder og besøg: 
Bornholms Kunstmuseum ved Helligdomsklipperne
Bison i Svinemosen midt i Almindingen
Born holms Middelaldercenter
Bornholms Sommerfuglepark i Nexø 
Grønbechs Gård i Hasle, center for kunsthåndværk 
med udstilling i en gammel købmandsgård

Busrejse - 5 / 6 dage 

Højdepunkter 
• Nordeuropas største borgruin Hammershus 
• Christiansø - Danmarks østligste punkt
• Danmarks største rundkirke i Østerlars 
• Sydlandsk stemning i Gudhjem 

Rejsens forløb
1. dag: Afrejse
Via Øresundsbroen kommer vi via det sydlige 
Skåne til Ystad og med færge til Rønne. Herfra 
er vi hurtigt fremme ved hotellet, hvor værel-
serne og middagen venter. 

2. - 4. / 5. dag: Udflugtsprogram

5. / 6. dag: Hjemrejse
Vi tager afsked med hotellet og sætte kurs mod 
Rønne. Afhængig af hvornår vi skal med færgen 
til Ystad, bliver der tid til at se nærmere på 
verdens mindste “hovedstad“ med de gamle, 
snoede gader, måske et besøg på museet, hvor 
der blandt andet findes en stor samling af de 
berømte bornholmerure eller tage en tur på 
havnens hyggelige gader og stræder. 

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Sejlads Ystad - Rønne t/r
✓ 4 el. 5 overnatninger med morgenmad
✓ 4 el. 5 x middag
✓ Buskørsel på valgte udflugter
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse
• Lokal guide på udflugter
• Frokoster og drikkevarer
• Sejltur til Christiansø ca. kr. 200,-
• Entreer og yderligere sejlture

Hotel
Hotel Friheden ligger i idylliske omgivelser i 
den lille by Tejn Sandkås, næsten ned til havet. 
Dobbeltværelserne har enten balkon el. ter-
rasse. De er med 2 enkeltsenge, TV og telefon. 
Badeværelse m/dusche og toilet, skab samt 
føntørrer. Værelserne har alle lidt kik til havet 
og er placeret i flere plan. Gratis adgang til pool 
og sauna. 

Bornholm
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3 dage bus

Fur  
- Vestjylland og Jesperhus Blomsterpark

Busrejse - 3 dage 

Højdepunkter 
• Ophold på den idylliske Sallingsund Færgekro
• Udflugt til Limfjordens smukkeste ø Fur 
•  Spændende natur og uspoleret samfund på 

Fur 
• Frokost i det grønne med hvid dug
• Mulighed for at cykle rundt på Fur
•  Fur Bryghus med smagsprøver på den lokale 

bryg
•  Besøg i Jeppe Aakjærs kunstneriske hjem i 

Jenle

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓  Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓  Dygtig og rutineret chauffør
✓  2 overnatninger med morgenmad
✓  1 x 2-retters middag
✓  1 x 3-retters middag
✓  1 x frokost i det grønne
✓  Besøg og smagsprøver Fur Bryghus
✓  Alle nævnte udflugter ekskl. entreer og sejlture
✓  Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Rejseleder eller lokal guide
• Yderligere frokoster og drikkevarer 
• Entreer, sejlture og leje af cykel

Hotel
Sallingsund Færgekro, bygget i 1938 og nylig 
renoveret, har en hyggelig atmosfære og et 
rigtig godt køkken. Den ligger skønt ved det 
storslåede naturområde Legind Bjerge, direkte 
ved Limfjorden. Har 40 værelser alle med gratis 
trådløst internet og gratis kaffe/the service. Alle 
værelser er med bad/ toilet, hårtørrer, minibar 
TV, telefon, buksepresse. Alle med balkon el. 
terrasse. 
www.sfkro.dk  

Diverse
Entreer på udflugter ca. kr. 250,-.

Fur byder på fantastiske naturoplevelser, både i det højtliggende bak-
kelandskab, som byder på flot udsigt over limfjorden og på nordstran-
den langs de stejle molerklinter. det bakkede landskab, fjorden med 
det stille vand, den friske luft, seværdigheder og kulturoplevelser er 
inden for rækkevidde. Fur er nok limfjordens mest særprægede og 
naturskønne ø med sine nordvendte molerskrænter, som gemmer på 
55 mio. år gamle forsteninger af fugle, fisk og insekter. der har været 
mennesker på Fur i tusinder af år. de mange gravhøje og bopladser vid-
ner om stor aktivitet i oldtiden. Gravhøjene, stendal Høje. Manhøje og 
smedjehøje er placeret på øens højeste punkter. 

som da Jeppe Aakjær døde i 1930. Hovedparten 
af interiøret er fremstillet og udsmykket af Nanna 
Aakjær, som var uddannet billedskærer. Herefter 
tager vi færgen til Fur. Turen rundt på øen er 
ca. 20 km med ophold undervejs ved bl.a. Lang-
stedhuller, Bette Jenses Hyw og Gammel Havn. Vi 
oplever naturen og det levende øsamfund. Den 
medbragte frokost spiser vi i det grønne. Under-
vejs besøger vi også Fur Bryghus, som har til huse 
i en gammel molerfabrik. Vi får en rundvisning med 
smagsprøver (to forskellige øl). Tilbage på hotellet 
nyder vi en dejlig 3-retters menu.
Det vil efter ønske være muligt at tage rundturen 
på Fur på cykel. Cyklerne udleveres ved ankomst 
til Fur. Frokost i det grønne og besøg på Fur 
Bryghus er også inkluderet for de cyklende. Cykler 
bestilles sammen med rejsen.

3. dag: Jesperhus Blomsterpark og hjemrejse
Efter morgenmaden forlader vi hotellet. Vi har 
ikke langt til Jesperhus Blomsterpark, der med 
sine otte hektar er Nordeuropas største. Tusindvis 
af blomster, stauder, kaktusser og sukkulenter 
sætter deres markante præg på parken. Det 
smukke farvespil nydes i de forskellige haver som 
H.C. Andersens eventyrhave, sansealléen, den 
orientalske have samt inspirationshaven. Ud over 
blomsterparken er der en zoologisk afdeling med 
tropiske dyr, 4D-biograf, flere spisesteder mm. 
Efter en dag i et sandt paradis af farver, skulpturer 
og masser af gode overraskelser vender vi atter 
næsen mod vores hjemby.

1. dag: Vestkysten og Mors
Når alle sidder godt i bussen, kører vi op langs 
den smukke vestkyst til Hvide Sande. På den 
velbevarede klitgård, Abelines Gård, er det som 
at bevæge sig rundt på Abelines tid. Det føles 
næsten, som om hun lige har forladt telefonen for 
at gå ud og malke. Vi kommer til Ringkøbing, som 
ligger smukt ned til den skønne fjord og er en af 
vores ældste og bedst bevarede købstæder. Vi 
holder frokost i byen og har mulighed for at se 
nærmere på de velbevarede huse, de brostens-
belagte gader og livet på torvet og ved havnen. 
På Strandingsmuseet St. George i Ulfborg oplever 
vi, hvordan havet ud for den jyske vestkyst altid 
har været et befærdet og yderst farligt farvand, 
der gennem hundredvis af år har forårsaget store 
menneskelige og økonomiske tragedier i form 
af skibsforlis og strandinger. Her fandt verdens 
største søslag - Jyllandsslaget - sted under 1. Ver-
denskrig med tab af næsten 10.000 menneskeliv 
på en enkelt dag. Ligeledes skete også her den 
største strandingskatastrofe nogensinde, nemlig 
forliset af de engelske linieskibe St. George og 
Defence med tab af mere end 1300 menneske-
liv. Sidst på eftermiddagen når vi til Sallingsund 
Færgekro, smukt beliggende på Mors lige ned til 
Limfjorden. En 2-retters middag venter.
 
2. dag: Udflugt til Fur
Vi nyder den dejlige morgenbuffet. Med vores 
lokale guide besøger vi først Jenle, Nordens bedst 
bevarede kunstnerhjem. Du møder ikke Nanna 
og Jeppe Aakjær - men næsten. Alt står omtrent, 

Fur
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Egeskov Slot 
Egeskov Slot, der har vundet European Garden 
Award og er udnævnt til ”den bedste historiske 
have i Europa 2012”.  Når man besøger Egeskov, 
overvældes man over en helt fantastisk helhed, 
bestående af elementer som park, haver, slot, 
udstillinger, bilmuseum og aktiviteter. Egeskov 
formår, at formidle den entusiasme, der ligger til 
grund for stedet samt slottets historie.

Humlemagasinet
Humlemagasinet i Harndrup, hvor vi oplever 
Sigfred Pedersen Museet, Humlemuseet og Dukke-
museet der omfatter hele det Oldenborgske kon-
gedynasti gennem 415 år fra Chr. 1 til Frederik d. 
VII samt deres dronninger og forskellige friller, og 
Den Glüsborgske slægt fra Chr. IX til og med Kron-
prinsesse Mary. I alt 137 historiske og vellignende 
dukker opleves i det smukke museumslokale. I 
Humlemagasinets besøgshaver på 10 tdr. land 
er der siden 1991 anlagt forskellige temahaver 
bl. a. Fyns største Humlehave med 42 stænger, 
Fynsk Æblehave, Engelsk Cottagehave, Engelsk 
Rosenhave, Agavehave, Prinsesse Marie haven, 
Highgrowbuen”, udgravet sø samt ”Ewaldhøjen”.

Hvedholm Slot og Horne Rundkirke 
Hvedholm Slot, som ligger ved Horne ned til Faaborg 
fjord med en betagende udsigt over det sydfynske 
Øhav. Vi oplever slottets historie fortalt ved rund-
visning i tårn, sale, gemakker og kældre. Så skal vi 
opleve Horne Rundkirke, Fyns eneste rundkirke. Her 
er filmen Adams Æbler blevet optaget. Horne Kirke 
huser en meget smuk altertavle af guldaldermaleren 
C.W. Eckersberg, en døbefont af professor og arkitekt 
G. F. Hetsch og lysestager af Keld Moseholm.

Forslag til udflugter 

Langeland
Vi begynder med et besøg på Herregården Skovs-
gaard, hvor der også drives et økologisk landbrug. 
Vi mødes med den lokale naturvejleder, der fortæl-
ler om Herregården og omegnen. I Rudkøbing, 
bliver der tid til en lille slentretur i de hyggelige 
gader, inden vi fortsætter forbi Landet Kirke på 
Tåsinge, hvor det ulykkelige kærestepar Elvira 
Madigan og Sixteen Sparre er begravet. Valdemar 
Slot besøges også.

Udflugt til Ærø
Ærø - perlen i det fynske øhav - er absolut en 
rejse værd. De små byer ligger malerisk strøet ud 
blandt øens bløde bakker og enestående natur. Vi 
bliver vist rundt af en lokal guide, som kan fortælle 
om Ærøs spændende og til tider meget dramati-
ske historie. Vi skal selvfølgelig opleve Ærøskø-
bing, Danmarks ældste og mindste købstad samt 
skipperbyen Marstal med mange forretninger og 
et hyggeligt maritimt miljø. For besøgende er Ærø 
idyl og stokroser. 

Fyn rundt 
Dejlig tur Fyn rundt. Først besøger vi den familie-
ejede chokoladebutik Konnerup & Co, de laver 
chokolade for kvalitetsbevidste chokoladenydere. 
Herefter rundtur i Svanninge Bakker ved Fåborg. 
Videre til Bogense via Haarby, Glamsbjerg og 
Aarup, hvor vi holder frokostpause. Inden vi når 
Svendborg, besøger vi Ørbæk Bryggeri, hvor vi får 
rundvisning og smagsprøver. 

der findes flere end 400 navngivne øer i kongeriget, og fælles for dem 
er, at de byder på en pragtfuld natur, historiske seværdigheder og ikke 
mindst dansk kultur. Øerne udgør ca. 40 pct. af landets samlede areal. 
Færre end 25 pct. af øerne er beboet. Vi besøger på denne tur Ærø og 
langeland. svendborg har bevaret sin gamle og hyggelige bykerne med 
smalle krogede gader, torve og gårdmiljøer - med præg af byens histo-
rie, der går tilbage til den tidlige middelalder. Men den er også en drif-
tig by for det sydfynske område - en spændende blanding af gammelt 
og nyt, af søfart, kultur og historie - præget af tidens puls.

3 / 4 / 5 dage bus

Fyn 
- perlerne i det sydfynske øhav

Fyn

Busrejse - 3 / 4 / 5 
dage 

Højdepunkter 
• Herregården Skovsgård på Langeland
• Historisk storhed på Valdemar Slot
• Søfartsbyen Marstal med maritim stemning
•  Toppede brosten i Danmarks ældste købstad 

Ærøskøbing
• Hotel i den hyggelige by Svendborg

Rejsens forløb
1. dag: Afrejse
Afhængig af  hvorfra i landet der er afrejse, vil 
det allerede første dag være muligt at nå en 
eller flere af  rejsens besøg / udflugter.

2. / 3.  / 4. dag: Udflugtsprogram 

3. / 4. / 5. dag: Hjemrejse
Der tage afsked med vort hotel og på vej mod 
vores hjemby indlægges et eller flere besøg.

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Lokal guide på Langeland og Ærø
✓  Valgte antal overnatninger med morgenmad 

og middag
✓ Overfart til Ærø t/r
✓ Alle nævnte udflugter ekskl. entréer og sejlture
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Yderligere frokoster og drikkevarer 
• Entreer og sejlture

Hotel
Best Western Hotel Svendborg ligger i hjertet af 
Svendborg og i gåafstand til indkøbsgaderne. 
Hotellet er moderne indrettet, har restaurant og 
elevator. Alle 135 værelser er moderne indret-
tet med bad og toilet, TV, telefon og minibar.
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Busrejse - 4 / 5 dage 

Højdepunkter 
• Den hyggelige by Nykøbing Falster
• Imponerende Møns Klint og Geocenter
• ”Vilde oplevelser” i Knuthenborg Safaripark
• Lystslottet Liselund
• Paradishaven i Maribo med sejltur

Rejsens forløb
1. dag: Afrejse 
Afhængig af  hvorfra i landet der er afrejse, vil 
det allerede første dag være muligt at nå en 
eller flere af  rejsens udflugter / besøg.

2. & 3. / 4. dag: Udflugtsprogram

4. / 5. dag: Hjemrejse
Der tages afsked med vort hotel og på vej mod 
vores hjemby indlægges et eller flere besøg.

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓  Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓  Dygtig og rutineret chauffør
✓  3/4 overnatninger med morgenmad
✓  3/4 x middag
✓  Buskørsel på valgte udflugter
✓  Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Rejseleder eller lokal guide
• Frokoster og drikkevarer 
• Entreer og sejlture

Hotel
Hotel Falster 3* er et hyggeligt hotel med 68 
værelser. Pæne værelser med douche / toilet, 
tv og telefon. Hotellet er familiedrevet og ligger 
i udkanten af Nykøbing. God restaurant, bar og 
reception. 
www.hotel-falster.dk 

Flot natur, herregårde, danske broer og sunde. lolland, Falster og Møn 
ligger som frodige, grønne øer midt i den blå Østersø. Her er himlen 
høj, kystlinjen lang og skovene dybe. Vi besøger smukke Møn, hvor 
kysterne byder på vekslende naturtyper og smukke udsigter – ikke 
mindst fra den berømte Møns Klint. Også lolland-Falster frister med 
afvekslende danske landskaber og seværdigheder. Øernes hovedstæ-
der byder på gode shopping-muligheder inden for tøj, brugskunst mm. 
den hyggelige by Nykøbing Falster, perlen ved Guldborgsund, er vores 
udgangspunkt. den gamle klosterkirke, som gemmer sig bag en enorm 
kastanje, er et besøg værd. Indenfor er kirken smukt dekoreret, bl.a. 
med en prægtig altertavle og den Mecklenburgske anetavle, begge 
skænket af Christian den IVs mor, sofie, der havde Nykøbing slot som 
enkesæde.

Forslag til udflugter 

Vordingborg og Gåsetårnet
I Vordingborg besøger vi Gåsetårnet, Danmarks 
bedst bevarede middelaldertårn, og den smukke 
historisk-botaniske have, buksbomhaven med 400 
af gamle dages mest yndede prydplanter samt 
læge- og krydderurter. Mulighed for at opleve Vor-
dingborg på egen hånd.
 
Møn rundt med et par afstikkere
På Falster ser vi hyggelige fiskerbyer på vej til 
Hesnæs. Her er husene kendte for de specielle 
stråtækte vægge. I den lille fiskerby Stubbekøbing 
ser vi Marie Grubbes færgested. På Møn gælder 
vores første besøg Fanefjord kirke med dens 
imponerende kalkmalerier. I Stege finder vi voldan-
lægget, krogede gader og ikke mindst ”Møllepor-
ten”, som er en af de sidste bevarede byporte fra 
middelalderen. Vi kører forbi lystslottet Liselund, 
hvor vi skal se parken, inden vi besøger Møns 
Klint, der hæver sig 128 m over havet. Her står vi 
på toppen af det danske kridtfundament. Danmark 
er helt unikt bygget på en platform af kridt, og 
derfor vidner Møns Klint om de enorme kræfter, 
der har skabt landet og den enestående flora og 
fauna i området. Vi besøger Geocenter Mønsklint, 
og der er mulighed for selv at gå en tur i området, 
hvor vi kan være heldige at finde 18 af Danmarks 
vilde orkidéer eller måske opdage et 70 mio. år 

gammelt fossil på stranden. Vi kører den smukke 
tur over Bogø og Farø tilbage til hotellet. 
 
Knuthenborg Safaripark 
Siden skabelsen i 1860erne har det været muligt 
at besøge parken til fods, til hest, på cykel og 
langt senere i bil. Parken blev fredet i 1926 og 
har udviklet sig fra lokal lollandsk seværdighed til 
en national turistattraktion. I 1969 fik den nuvæ-
rende lensgreve, Adam W. Knuth, ved et tilfælde 
mulighed for at huse de første eksotiske dyr. 
Rygtet om de spændende dyr tog fart, og det blev 
efterhånden en rejse værd at opleve dem. Ideen 
og inspirationen til selv at skabe en safaripark var 
for alvor vakt på Lolland.
I parken findes en mængde eksotiske planter og 
træer foruden alle de spændende dyr som giraf-
fer, næsehorn, zebraer, emuer, lamaer, kameler, 
bisoner, løver og ikke mindst grevindens store 
fuglesamling. Mulighed for frokost i parken.
 
Maribo, Paradishaven samt sejltur
Vi tager til Maribo, hvor vi besøger Paradishaven, 
en gammel have med fuchsia samt en ny med al-
pine planter, rododendron, stauder, roser, hosta, 
dahlia, fuchsia, primulaer, liljer, krydderurter og 
medicinske planter. En fantastisk spændende 
have, som også byder på en smuk sø. Sejltur på 
Søndersø med turbåden Anemone, hvor vi sejler 
forbi Borgø, Hestø, Præstø og Romsø. Talrige 
fugle holder til i Naturparken - bl.a. grågæs, taf-
felænder og ikke mindst havørnen. 

4 / 5 dage bus

Lolland, Falster og Møn 
- Danmarks sydhavsøer

Møn
Lolland

9
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Busrejse - 4 dage 

Højdepunkter 
•  Skønt familieejet hotel i Frederikshavn
•  Skagens berømte lys og den karske, skønne 

natur 
• Unikke kulturoplevelser på Skagens museer 
• Grenen, Råbjerg mile og Den tilsandede Kirke
•  Læsø med Saltsyderiet og ”hovedstaden” 

Byrum 
•  Nordsøakvariet i Hirtshals - med Europas 

største akvarium  

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ 3 overnatninger med morgenmad
✓ 3 x middag
✓ Overfart til Læsø t/r
✓ Alle nævnte udflugter ekskl. entréer 
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Rejseleder eller lokal guide
• Frokoster og drikkevarer 
• Entreer

Hotel
Hotel Jutlandias direktør Camilla Frost er bar-
nebarn af hotellets bygherre, og der er således 
tale om et familiedrevet hotel, hvor der lægges 
stor vægt på gæstfrihed. Hotellet er byens 
hotel i Frederikshavn og ligger tæt på alting: 
Færgerne og de mange butikker, og fra hotel-
lets restaurant Gråanden på 6. sal har man frit 
udsyn over det pulserende liv på havnen og ikke 
mindst Kattegats blå bølger. Lyse, velindrettede 
værelser med tv, buksepresse og hårtørrer 
samt bad og toilet. Gratis trådløst internet.
www.hotel-jutlandia.dk

Diverse
Entreer på udflugter ca. kr. 250,-.

4 dage bus

Nordjylland 
- Skagen, Læsø og Nordsøakvariet

Natur, by og hav gør Nordjylland til et ideelt valg for en oplevelsesrig 
ferie. Mange spændende oplevelser venter. På danmarks nordligste 
spids, Grenen, oplever vi det fascinerende syn, når man ser de to have, 
skagerrak og Kattegat mødes. Ved skagen har vi idylliske Gamle ska-
gen, den tilsandede Kirke, imponerende Råbjerg mile og stemnings-
fyldte skagen havn, hvor fiskespecialiteter nydes fra en bænk på kajen. 
læsø, Kattegats perle, byder velkommen med en fantastisk rundtur til 
den særprægede sønder Kirke, besøg på saltsyderi med produktion på 
gammeldags manér og den idylliske gamle tanggård, Uldgården. Vi bor 
i Frederikshavn - byen med mange flotte skulpturer samt Krudttårnet, 
kirken med altertavle af Michael Ancher og kommandantboligen.

1. dag: Udrejse
Turen går nordpå til Frederikshavn, hvor vi skal 
bo på det familieejede Hotel Jutlandia. Vi passerer 
de naturskønne Rebild Bakker og holder ind til en 
pause undervejs. Efter ankomst på hotellet er der 
en kort introduktion til Frederikshavn og derefter 
middag. 

2. dag: Skagen, Gl. Skagen og Grenen
Vi skal på en herlig udflugt til Skagen. Undervejs 
ser vi Danmarks største vandreklit - Råbjerg mile 
og den tilsandede kirke. Vi går en spændende 
byrundtur i Skagen og oplever byens særprægede 
stemning blandt de små gule huse med stormsikre 
tage. Efter frokostpausen er der god tid til besøg 
på et af byens spændende museer. Det kan være 
Skagen Museum, Anna og Michael Anchers hus 
eller Drachmanns hus, der frister. Eller måske en 
slentretur på havnen. Bussen bringer os senere 
via Gl. Skagen til Grenen, hvor Sandormen kører 
det sidste stykke på stranden helt ud til, hvor 
Kattegat og Skagerrak mødes. Mætte af dagens 
indtryk kører vi tilbage til vores hotel, hvor mid-
dagen venter.

3. dag: Udflugt til Læsø
Fra Frederikshavn sejler vi til Kattegats perle - 
Læsø. Fra Vesterø Havn kan dagens ø-rundtur 
begynde. Vi oplever bl.a. Sønder Kirke, en af øens 
smukke og særprægede kirker med bl.a. kalk-
malerier fra 1500 tallet. Derefter til Saltsyderiet, 
hvor der fremstilles groft havsalt på gammeldags 

manér. Vi kører gennem Læsøs ”hovedstad”, 
Byrum med det 17 m høje udsigtstårn. Videre til 
den idylliske gamle tanggård, Uldgården, hvor 
der fremstilles uldprodukter i alle afskygninger. 
Vi gør et kort ophold ved øens berømte museum, 
Museums gården, der ligesom Uldgården er opført 
med et særpræget tagdække af tang. Derefter går 
turen til den østlige del af øen, hvor vi gør ophold 
ved øens flotte strand, Danzingmann. Videre gen-
nem Østerby Havn og Læsø Klitplantage tilbage til 
Vesterø, hvor vi har lidt tid på egen hånd, inden 
der sidst på eftermiddagen er afgang tilbage mod 
Frederikshavn. 

4. dag: Nordsømuseet og hjemrejse
Efter morgenbuffeten forlader vi vores hotel. Men 
oplevelserne er ikke forbi endnu. På hjemturen 
venter en stor oplevelse, når vi besøger Nordsø-
museet i Hirtshals. Her findes intet mindre end 
Europas største akvarium, Oceanariet, med 4,5 
millioner liter vand. Her kan vi opleve Nordsøens 
farverige og fascinerende undervandsliv med 
fisk, sæler og hajer. Fra Nordsømuseet går turen 
gennem Vendsyssel og sydpå gennem bakkede 
landskaber mod hjemlige himmelstrøg.

Skagen

Læsø
Frederikshavn



Nordsjælland byder på både gode naturoplevelser og dansk historie. På 
denne tur strækker det sig fra vikingernes liv omkring Roskilde, over 
kongernes mange borge, slotte og jagtterræner i Nordsjælland til ople-
velser i kongernes København. 

4 dage bus

Nordsjælland 
- med København

år været regentparrets mest benyttede residens 
og danner ofte rammen om større officielle stats-
besøg og familiebegivenheder i kongefamilien. 
Fredensborg Slotshave er et af Danmarks største 
historiske haveanlæg. Dagens sidste slotsbesøg 
er Kronborg i Helsingør. Den fantastiske belig-
genhed ved indsejlingen til Øresund og som et af 
Nordeuropas betydeligste renæssanceslotte, gør 
det til en helt speciel oplevelse at vandre rundt på 
slottet. Dertil kommer at slottet er kendt verden 
over fra Shakespeares Hamlet. Vi slutter dagen 
ved Hammermøllen i Hellebæk, hvor Kronborgs 
Geværfabrik for 200 år siden fremstillede i titu-
sindvis af geværer, pistoler og andet krigsmateriel. 
Efterfølgende giver Gilleleje med den dejlige havn 
os rammerne til en lille spadseretur eller eftermid-
dagskaffe, inden vi vender tilbage til hotellet.

Isefjorden rundt
Dagen byder på en fantastisk tur Isefjorden rundt 
med pragtfulde naturoplevelser, hvor istidens 
store gletsjere har skabt et varieret bakket 
landskab, der står i smuk kontrast til de tørlagte 
fjordarealer. Gennem 100 år har dette område 
i Odsherred været et af danskernes foretrukne 
feriemål på grund af strandende, kunsten og det 
varierede landskab. Første stop på vejen er Jæ-
gerspris Slot og Park, hvor bl.a. Grevinde Danner 
har boet og ligger begravet. I slotsmuseet kan 
man se mindestuerne med bl.a. audienssalens 
silketapeter og smukke stukloft. Vi fortsætter til 
Holbæk, Sjællands hemmelige hjørne. I Andels-
landsbyen Nyvang, et kulturhistorisk museum, 
er andelstiden levendegjort på landet i perioden 
1870-1950. Her findes tidstypiske bygninger, 
landskab, husdyr, arbejdsmetoder og menneskers 
levevis til hverdag og fest. Oplev lyden af smedens 
hammer, duften af kaffe på husmandsstedet og 
mejeriets nykærnede smør. Herefter fortsætter 
vi mod Nykøbing Sjælland og tilbage til hotellet. 
Hvis det ønskes vil der mulighed for sejltur på 
Isefjorden.

Forslag til udflugter 

DR-byen, kanaltur og Christiania
København er dagens mål. Via Klampenborg og 
den flotte Strandvej når vi DR-byen og får en rund-
visning, der sætter os godt ind i produktionen af 
TV. Derefter tid til strøgtur og frokostpause inden 
vi fra Nyhavn tager på idyllisk sejltur på kanalerne 
og ser en del af hovedstadens mange sevær-
digheder fra en anden vinkel. I en af Danmarks 
største attraktioner, fristaden Christiania, får vi 
en rundvisning i området og hører helt sikkert om 
ting, vi ikke vidste. Alternativt til Christiania kan det 
nye akvarium ”Den blå Planet” besøges.
 
Kongernes Nordsjælland
Smukt beliggende midt i Hillerød omkranset af 
slotssøen og slotshaven finder vi Frederiksborg 
Slot, et mesterværk i dansk renæssance-arkitek-
tur. Slottet blev bygget af Christian 4. i 1600-tallet. 
Det overdådige pragtslot er rigt på detaljer og 
imponerende kunsthåndværk, såvel ude som inde. 
Vi fortsætter til Frederik d. 4. 1700-tals barokslot 
i Fredensborg ved Esrum sø. Slottet har i mange 

Busrejse - 4 dage 

Højdepunkter 
• Vikingeskibsmuseet i Roskilde
• DR-byen
• Kanaltur i København
• Christiania
• “Den blå Planet“
•  Frederiksborg slot - dansk renæssance-

arkitektur
• Fredensborg Slot og Slotshaven
• Kronborg og Hamlet
• Isefjorden rundt

Rejsens forløb
1. dag: Udrejse
Efter tidlig start går turen mod Sjælland. I 
Roskilde ser vi Domkirken som sammen med 
Jelling og Kronborg er UNESCO verdenskultur-
arv. Vi besøger også Vikingeskibsmuseet, inden 
vi kører til hotellet.

2. - 3. dag: Udflugtsprogram

4. dag: Hjemrejse
Afrejse fra hotellet. På vej til udgangspunktet 
kan et senere aftalt besøg lægges ind, hvis det 
ønskes.

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder 
✓ 3 overnatninger med morgenmad
✓ 3 x middag
✓ Buskørsel på valgte udflugter
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture

Hotel 
Sinatur Hotel Frederiksdal i Kgs. Lyngby kom-
binerer en central beliggenhed med uforstyrret 
natur og moderne faciliteter. De fleste værelser 
og restauranten ligger med en fantastisk udsigt 
over Mølleåen. Siden middelalderen har der 
været mølle og værtshusvirksomhed på stedet. 
I restauranten er gode råvarer i højsædet. Alle 
60 værelser er med senge forsynet med lækre 
luksusdyner, og puder, samt dejlig toilet og bad.
www.frederiksdal.dk

København
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4 dage bus 

Sønderjylland 
- danske og tyske oplevelser

sønderjylland har meget at byde på. Historiske bygninger, enestående 
natur og en særegen kultur, den sønderjyske. Marsklandet, historiske 
mindesmærker, naturen og bylivet giver mange indtryk på turen rundt 
i det sønderjyske. Udgangspunktet kan være ophold syd for grænsen 
eller i den danske del af grænselandet.

Forslag til besøg og udflugter 

Sønderborg Slot - grundlagt som borg i første 
halvdel af 1200-tallet, samtidig med anlægget 
af købstaden Sønderborg. Ud fra et centralt tårn 
udviklede borgen sig gennem middelalderen til en 
af rigets stærkeste fæstninger med et ringmursan-
læg, hjørnetårne og flere murede bygninger. Det 
var i denne store borg at Christian den 2. sad som 
fange i årene 1532-49, og efter sigende lavede 
en fure i bordet med tommelfingeren, ved at gå 
rundt om det.

Gråsten Slot - mulighed for at besøge slotshaven, 
hvis de kongelige ikke bor på slottet. 

Glücksburg Slot - den hyggelige by Glücksburg, 
ligger lige øst for Flensborg. Glücksburg Slot var 
det danske kongehus sommerresidens fra 1854-
64. Et rigtigt eventyrslot midt i søen, omkranset 
af høje træer, blev bygget i 1582-1587.  Museet, 
slotskapellet og den store samling af nederlandske 
gobeliner og flamske lædertapeter er en ganske 
speciel attraktion. I Slotskapellet er der fresker i 
loftet helt fra da slottet blev bygget. 

Tønder og Møgeltønder - Tønder er Danmarks 
ældste købstad. Her er et herligt bymiljø med 
skønne, snørklede gader og gamle idylliske huse. 
Gågadens små forretninger byder sig til og Drøh-
ses Hus med den store udstilling af Tønderknip-
linger samt Det Gamle Apotek er et besøg værd. 
I idylliske Møgeltønder kan Schackenborg slottet, 
hvor Prins Joachim og Prinsesse Marie bor, ses 
udefra, og der er mulighed for guidet rundvisning i 
Slotshaven og Møgeltønder.

Højer Sluse - et interessant anlæg, hvor der fra 
diget er en fantastik udsigt over Vadehavet og 
marsken.

Sort Sol - et fantastisk fænomen. Den flade vest-
kyst med Vadehav, diger og marsklandskab - det 
er her stærene fra landene omkring Østersøen og 
Norge samles i store flokke. Lige før stærene går 
ned på jorden for natten, tegner de store flokke 
fascinerende mønstre på himlen - Sort Sol! En 
lokal naturvejleder er med os, og vi håber at stæ-
rene er klar over, at vi kommer netop denne dag. 

Rømø - vadehavsøen med de kilometer lange 
sandstrande, som hvert år tiltrækker tusinder af 

turister, er et besøg værd. Nationalmuseets Kom-
mandørgård fra 1746 er en af Rømøs gamle, rige 
slægtsgårde og vidner om velstand på Rømø i 
hvalfangerperioden i 1600-1700 tallet. Gården 
er fuldt møbleret i både bolig og udlænger. I den 
gamle lade er en af de 29 strandede kaskelothva-
ler fra 1996 og 1997 udstillet. Stormflodssøjlen 
i Havneby blev indviet i 1991. Der er tale om en 
uforgængelig tømmerpæl. Den ældste markering 
er fra stormfloden i 1825. Fra Rømø er der mu-
lighed for at sejle til Sild t/r med frokostanretning 
om bord.

Sild på tysk “Sylt“ - som en gigantisk bølgebryder 

Tønder Sønderborg
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4 dage bus 

Sønderjylland 
- danske og tyske oplevelser

bindingsværk, da byen har været forskånet for 
bybrande siden 1580. Talrige bygninger er fredet. 
Den bedst kendte er domkirken, der ligger som 
et majestætisk vartegn midt i den gamle by. Hotel 
Dagmar fra 1581 har murrester fra en senmid-
delalderlig bygning. Byens særlige atmosfære 
opleves let til fods rundt i byen.
 
Frøslev Lejren - spændende udstilling (gratis 
adgang).

Dybbøl Banke - stedet, hvor krigen i 1864 blev 
afgjort og historien bag. Dybbøl Mølle, det dansk 
nationale symbol i grænselandet besøges også.
 
Åbenrå og Jacob Michelsens gård - gårdens histo-
rie går tilbage til Aabenraas jordebog fra 1535. 

Christiansfeld - et arkitektonisk klenodie. Brødre-
menighedens smukke traditioner med kirken og 
Gudsageren. Mulighed for indkøb af honningkager 
og besøg i Genforenings og Grænsemuseet, hvor 
historien fra 1864 til genforeningen i 1920 bliver 
vist. 

Skamlingsbanken - naturskønt udflugtsmål og 
historisk mindested sydøst for Kolding.

Koldinghus - Jyllands sidste kongeborg har gen-
nem sin mere end 700-årige eksistens spillet en 
væsentlig rolle i Danmarks historie: som grænse-
værn, som kongelig residens, som sæde for den 
lokale statsadministration. Efter katastrofebranden 
i 1808 har slotsruinen tiltrukket sig megen op-
mærksomhed som malerisk ruin, som inspirati-
onskilde for malere og digtere, og gennem mere 
end 100 år har ruinen været genstand for restau-
reringer og gradvis indretning til kulturhistorisk 
museum og hjemsted for kulturelle aktiviteter.

Den geografisk Have i Kolding - haven er en 12 
hektar stor, botanisk have, hvor det geografiske 
relaterer sig til, at træer, buske og urter er plantet 
sammen efter oprindelsesland. En meget smuk og 
spændende have. Nu også med Kolding Miniby, 
der viser Kolding som det så ud i 1860 i størrelse 
1:10.

Trapholt i Kolding - museum for moderne kunst, 
design og kunsthåndværk med skiftende udstil-
linger. Fantastisk beliggenhed i en smuk park med 
udsigt til Kolding Fjord.

ligger den ca. 40 km aflange ø ud for Slesvig-Hol-
stens kyst. Sild nævnes første gang i 1200 tallet, 
men de mange gravhøje vidner om bosættelser 
allerede i forhistorisk tid. I mange århundreder le-
vede øboerne som søfolk, pirater og hvalfangere, 
men så opdagede beboerne på Sild turismen som 
indtægtskilde: I 1857 begyndte badelivet i Wester-
land. I dag er der tolv landsbyer på Sild, hver med 
deres egen charme fra den travle Westerland, som 
næsten er blevet en storby til den idylliske Keitum 
med sine stråtækte huse og smukke bondehaver. 
Sild har mange ansigter. Der findes et Sild for de 
velhavende og et Sild for de virkeligt rige, et Sild 
for de helsesøgende og et Sild for de forlystelses-
hungrende. Mulighed for at sejle til Sild fra Rømø 
og derefter tage biltoget fra Sild til Tyskland eller 
omvendt.
 
Ribe - ligger i marskområdet og har bevaret sit 
gamle bymiljø med snævre, krogede gader, så-
kaldte slipper, og mange gamle huse, en del af 

Busrejse - 4 dage 

Højdepunkter 
• Smukke slotte i det syd- og sønderjyske
• Spændende naturoplevelser
• Byer med gamle historier
• Museer og haver

Rejsens forløb
1. dag: Afrejse 
Afhængig af  hvorfra i landet der er afrejse, vil 
det allerede første dag være muligt at nå en 
eller flere af  rejsens udflugter / besøg.

2. & 3. dag: Udflugtsprogram

4. dag: Hjemrejse
Der tages afsked med vort hotel og på vej mod 
vores hjemby indlægges et eller flere besøg.

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ 3 overnatninger med morgenmad
✓ 3 x middag
✓ Buskørsel på valgte udflugter
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Rejseleder eller lokal guide
• Frokoster og drikkevarer 
• Entreer og sejlture

Hotel
Rudbøl Grænsekro er beliggende i et naturskønt 
område kun få hundrede meter fra den dansk-
tyske grænse. Kroens historie går helt tilbage 
til 1711. Kroen har bevaret sin hyggelige atmo-
sfære og er kendt for sin gode mad.
Der er 24 værelser på kroen og 6 værelser i 
annex lige ved siden af kroen. Alle værelser er 
med bad/toilet. 
www.rudbølgrænsekro.dk 
 
Landgasthof Tarp blev opført helt tilbage i 
1911, hvorefter hotellet er blevet udbygget 
løbende gennem årene. Hotellet har egen re-
staurant og egen keglebane samt elevator. Hyg-
gelige værelser med TV, telefon, bad og toilet. 
www.landgasthof-tarp.de
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Busrejse - 4 dage 

Højdepunkter 
• Nanna og Jeppe Aakjærs hjem i Jenle
• Abelines Gård i Hvide Sande
• Smukt beliggende Ringkøbing ved fjorden
• Limfjordsøen Fur - i bus eller på cykel
•  Nordeuropas største blomsterpark - Jesperhus
• Dejlige hoteller ved Limfjorden 
• Kaj Munks Præstegård
• Thyboron og Vorupøre, hyggelige kystbyer
• Hanstholm med enestående museumsbunker
• Fur Bryghus

Rejsens forløb
1. dag: Afrejse 
Afhængig af  hvorfra i landet der er afrejse, vil 
det allerede første dag være muligt at nå en 
eller flere af  rejsens udflugter / besøg.

2. & 3. dag: Udflugtsprogram

4. dag: Hjemrejse
Der tages afsked med vort hotel og på vej mod 
vores hjemby indlægges et eller flere besøg.

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ 3 overnatninger med morgenmad
✓ 3 x middag
✓ Buskørsel på valgte udflugter
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Rejseleder eller lokal guide
• Frokoster og drikkevarer 
• Entreer og sejlture

Hotel
Struer Grand Hotel blev opført af Konsul Schou 
i 1895. I dag står hotellet nænsomt restaureret 
med respekt for den gamle stil. Hotellet ligger 
centralt placeret ved gågaden. Elevator. Alle 
værelser er med bad og toilet, TV, telefon. 
www.struergrandhotel.dk 

4 dage bus

Vestjylland 
- fra Hvide Sande til Hanstholm

Vores udgangspunkt på denne rejse er struer, som ligger smukt ved 
limfjorden. det bakkede landskab, fjorden med det stille vand, den 
friske luft, seværdigheder og kulturoplevelser er inden for rækkevidde. 
Rejsen foregår i det rolige tempo, som er så karakteristisk for egnen. 

Forslag til besøg og udflugter 

Abelines Gård i Hvide Sande
En af de bedst bevarede klitgårde på den jyske 
vestkyst. Den gamle strandfogedgård fortæller om 
mennesker og livsformer på Holmsland Klit. I stu-
erne står møbler og billeder, som dengang Abeline 
levede på gården. Det føles næsten som om hun 
lige har forladt telefonen for at gå ud og malke. 

Kaj Munks Præstegård og Ringkøbing 
Turen går til Kaj Munks Præstegård i Vedersø. 
Under besættelsen gik han skarpt imod rege-
ringens samarbejdspolitik. Den 4. januar 1944 
blev han afhentet af tyskerne, og likvideret i 
Hørbylunde bakker ved Silkeborg. Det bevarings-
værdige præstegårdsanlæg blev åbnet for besøg 
i 2011. Videre til Ringkøbing, som er blandt de 
ældste og bedst bevarede købstæder i Danmark, 
smukt beliggende ved fjorden. Med sine velbeva-
rede huse og brostensbelagte gader har byen en 
charme og skønhed, som mange misunder den.

Strandingsmuseum St. George i Ulfborg 
Havet ud for den jyske vestkyst har altid været 
et befærdet og yderst farligt farvand - et hav og 
en kyststrækning, der gennem hundredvis af år 
har kostet store menneskelige og økonomiske 
tragedier i form af skibsforlis og strandinger. Her 
fandt verdens største søslag - Jyllandsslaget - sted 
under 1. verdenskrig med tab af næsten 10.000 
menneskeliv på en enkelt dag. Her skete den stør-
ste strandingskatastrofe nogensinde - forliset af 
de engelske linjeskibe St. George og Defence med 
tab af mere end 1300 menneskeliv. Strandingsmu-
seum St. George giver et blik ind i denne historie. 
Mulighed for guidet rundvisning.
 
Jenle
Du møder ikke Nanna og Jeppe Aakjær - men 

næsten. Jenle er et af Nordens bedst bevarede 
kunstnerhjem. Næsten alt står, som da Jeppe Aa-
kjær døde den 22. april 1930. Interiøret på Jenle 
er for hovedpartens vedkommende fremstillet og 
udsmykket af Nanna Aakjær, som var uddannet 
billedskærer. Begge kunstnere har bidraget til, at 
Jenle er et utroligt spændende sted at besøge. 
Mulighed for rundvisning.

Fur - i bus eller på cykel
Vi tager den 10 min. færgetur til Fur. Turen rundt 
på øen er ca. 20 km med ophold undervejs ved 
bl.a. Langstedhuller, Bette Jenses Hyw og Gammel 
Havn. Vi oplever naturen og det levende øsam-
fund. Den medbragte frokost spiser vi i det grønne 
eller vi besøger Fur Bryghus, som har til huse i 
en gammel molerfabrik. Her er det muligt at få en 
rundvisning med smagsprøver og frokost. 

Jesperhus Blomsterpark 
Parken er med sine otte hektar Nordeuropas 
største. Tusindvis af blomster, stauder, kaktusser 
og sukkulenter sætter deres præg på parken. Det 
smukke farvespil nydes i de forskellige haver som 
H.C. Andersens eventyrhave, sansealléen, den 
orientalske have samt inspirationshaven. Ud over 
blomsterparken er der en zoologisk afdeling med 
tropiske dyr og flere spisesteder mm. 

Vorupør og Hanstholm 
Vi kører til Thyborøn, hvor vi skal se Sneglehuset, 
som en enkelt mand gennem et helt liv har deko-
reret med millioner af snegle og skaller. Vi sejler 
til Agger og fortsætter til Vorupør, en kystby og et 
fiskerleje med knap 600 indbyggere. Der er stadig 
erhvervsfiskeri med kystbåde fra åben strand, som 
trækkes op på landingspladsen med spil. Området 
kendes også for sine høje klitter, hvoraf havet 
hvert eneste år spiser mere og mere. Videre langs 
kysten til Hanstholm til Nordeuropas største be-
fæstningsanlæg fra 2. Verdenskrig, en enestående 

Fur
Hvide Sande

museumsbunker, der under krigen rummede en 
af de 4 store 38 cm kanoner. Tid til en rundtur 
i det helt unikke frilandsmuseum omkring de 
store bunkeranlæg. Rundturen kan ske med det 
gamle ammunitionstog. 



Forslag til udflugter 

Byrundtur Tórshavn og Vestmanna
Vi tager på byrundtur i Tórshavn og ser byens 
farverige huse, smalle gyder og klippegrunde. 
Desuden oplever vi et aktivt forretningsliv, re-
stauranter, cafeer og gallerier. Vi ser Tinganes, 
regeringsbygningen, havnen med små træbåde i 
alle regnbuens farver. Blandingen af nyt og gam-
melt gør byen smuk og fascinerende. Efter frokost 
kører vi til Vestmanna, hvor vi på en uforglem-
melig tur til søs skal opleve fuglefjeldene og de 
imponerende grotter. Vestmannabjergene, de høje 
forbjerge, hvor fuglene ruger, er en af Færøernes 
største turistattraktioner med udsigt over de høje 
fjelde og Atlanterhavet. På sejladsen til Vestman-
nabjergene sejler vi ind i dybe grotter og tæt på 
den over 600 meter høje lodrette klippevæg, hvor 
tusinder af søfugle yngler. Husk godt fodtøj, kik-
kert og solbriller, vind- og vandtæt tøj, samt hat 
og handsker. Efter sejlturen (ca. to timer) besøger 
vi Saga museum for at opleve færingernes historie.

Besøg på øerne
Vi begynder med besøg på naboøen Eysturoy, som 
kan prale af både øernes højeste vandfald, Fossa 
(fald på 110 meter), og højeste fjeld, Slættaratindur 
(882 meter). Vi ser det høje forbjerg, Eidiskollur, 
og de to sagnomspundne ”drangar”, Kæmpen og 
Kællingen, der stolte står og bryder de voldsomme 
kræfter i havet. Fra bygden Eidi kører vi til bygden 

Gjógv med den betagende naturhavn. Vi passerer 
den 5,6 km lange undersøiske tunnel til næste ø, 
Bordoy. Tunnelen er ganske speciel, da den inde 
midt i mørket er udsmykket med et lys, skabt af en 
lokal kunstner. I Klaksvik ser vi Christianskirken, hvis 
døbefont er en ca. 4000 år gammel hedensk offer-
skål fra Danmark. 

Kirkjubøur og Tórshavn på egen hånd
Vi kører til Kirkjubøur, den sydligste bygd på 
Streymoy, og oplever den 900 år gamle maleriske 
Kongsbondegård, som stadig er beboet. Den 
nuværende kongsbonde, Joannes Patursson, er 
16. generation på gården. Vi besøger Sankt Olavs 
kirke fra år 1200 samt den ufuldendte Magnus Ka-
tedral. I Tórshavn besøger vi Nordens Hus, øens 
smukke kulturhus, som bruges til udstillinger, fore-
drag, musik mm. Resten af dagen på egen hånd.

Vágar og mulighed for vandretur
Vi tager nordpå til Streymoy og den enestående 
indfjord Saksun. Vi kommer hertil gennem den 
10 km lange Saksundal og naturfænomenet, den 
kedelformede indfjord med en tilsandet åbning 
ud mod havet. Et uforglemmeligt syn. Vi fortsæt-
ter gennem en undersøisk tunnel til Vágar, en af 
Færøernes vestligste øer. Vágar er velegnet til 
vandreture af lettere grad. De, der har lyst, tager 
på en vandretur (to-tre timer). Er man ikke til van-
dreture, anbefales Midvagur, Vágars største bygd. 
Anneksgården Kálvalíð er det ældste hus i bygden 
og rummer i dag bygdemuseet. 

Færøernes 18 øer skyder med sine grønne fjelde dramatisk op fra det 
vældige Atlanterhav - som rygge på enorme havdyr, der dukker op over 
havoverfladen. Færøerne blev i 2007 kåret af National Geographic Tra-
veler som den mest uspolerede og fascinerende destination i verden 
blandt 111 ø-samfund. stilheden fornemmes overalt på øerne kun af-
brudt af fuglestemmer, lyden af vand og havets brusen, når det rammer 
klipperne. Færingerne er venlige, og overalt på øerne holdes gamle 
traditioner og skikke i hævd. Vi skal også opleve lunden, i folkemunde 
kaldet søpapegøje. På Færøerne lever ca. 550.000 par. Vejret er væl-
digt omskifteligt på Færøerne og derfor med til at bestemme alting. I 
løbet af få minutter kan det let skifte fra sol over regn til sne. ja, på 
Færøerne kan du faktisk gennemleve alle årstiderne på en dag. 

6 dage fly

Færøerne 
- Magisk stilhed, havfrisk luft, enestående lys

Også mulighed for at sejle til Færø-
erne med smyril line fra Hirtshals.

Flyrejse - 6 dage 

Højdepunkter 
•  Tórshavn - nyt og gammelt mødes i særpræ-

get harmoni
•  Sejltur til Vestmannas berømte fuglefjelde og 

grotter
• Indblik i færøsk kultur på Saga Museum
• Kongsbondegården med lang historie 
• Mulighed for vandretur på Vágar

Rejsens forløb
1. dag: Afrejse fra Billund/København 
Vi lander på øen Vágar og kører til vores hotel. 
Efter middag er der infomøde med rejselederen. 

2. - 5. dag: Udflugtsprogram

6. dag: Rejsens sidste dag
Vi flyver retur til Billund/København. 

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Flyrejse Billund/København - Færøerne 
✓ Sandwich og drikkevarer om bord
✓ Kørsel i moderne turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder el. lokal rejseleder
✓ 5 overnatninger med morgenbuffet
✓ 5 x 2 retters middag inkl. isvand og kaffe
✓ Buskørsel på udvalgte udflugter
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture

Hotel
Hotel Føroyar 4* er et dejligt hotel midt i na-
turen og med fantastisk udsigt over Tórshavn. 
Hotellet er blandt de smukkeste bygninger i 
hovedstaden. Værelserne er med brus/badekar 
og toilet, føntørrer, radio, telefon, sat-TV, fri 
internet, buksepresse, kaffe/te sæt og minibar. 
Hotellet har restaurant og bar. 
www.hotel-foroyar.com 

Diverse
På Færøerne benyttes danske kr. 
Sejltur Vestmanna og Sagamuseum ca. kr. 
350,-. Yderligere entreer og sejlture ca. 100,-

FÆRØERNE
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1. dag: Udrejse og Den blå Lagune
Fly fra Billund/Kastrup til Keflavik. Vores dansk-
talende guide henter os i lufthavnen og tager os 
direkte med ud til en af Islands mest kendte at-
traktioner – Den blå Lagune. Her får vi mulighed 
for at nyde den udendørs og geotermisk opvar-
mede sø med havvand. Efter den afslappende 
oplevelse kører vi til Reykjavik, hvor vi indkvarteres 
på hotellet og nyder middag.

2. dag: Byrundtur i Reykjavik og Vestlandets  
sagasteder
Efter morgenmad skal vi opleve Islands hovedstad 
Reykjavik på en spændende guidet byrundtur. Vi 
ser blandt meget andet Domkirken, Altinget, Råd-
huset, Nationalmuseet, Perlan, Hallgrimskirken, 
Höfdi og Nordens Hus af arkitekten Alvar Aalto. 

Ved havnefronten ser vi også det nyeste island-
ske vartegn ”Harpa - Reykjavik Conference and 
Concert Center”, en imponerende bygning i glas 
og stål, som den islandske internationalt berømte 
kunstner Olafur Eliasson og den danske arkitekt 
Henning Larsen i fællesskab har projekteret. Efter 
frokost kører vi nordpå gennem Vestisland til 
sagastederne. Bl.a. gården Borg, hvor Egill Skal-
lagrimsson boede i 900-tallet. Vi kommer til går-
den Reykholt og ser Snorri Sturluson centeret om 
den store historieskriver. Vi overnatter i nærheden 
af Hellnar.

3. dag: Vulkaner, lava, gletsjere, fuglefjelde og 
bygder
Snæfellsnes regnes for den flotteste af alle Islands 
halvøer. Her findes spor efter de første mennesker 
på Island. De boede i dette område ved Snæfell-
sjökull, som siden folk slog sig ned på Island har 
tryllebundet. Bjerget med gletsjeren har været til-
lagt overnaturlige, skjulte kræfter. Der bliver mulig-
hed for vandretur mellem lavakyster og søjlebasalt 
i ubeskrivelige formationer. Her er vulkaner, store 
lavamarker, gletsjere, fuglefjelde, fiskebygder 
og fantastiske naturpanoramaer. Havfugle som 
søpapegøjer, alke, mallemukker, havterner, hætte-
måger, lomvier, suler, rider, edderfugle og mange 
flere møder vi på fuglefjeldene. Sidst på dagen 
besøger vi Erik den Rødes rekonstruerede gård i 
Eiriksstadir. Overnatning ved Stadur.

4. dag: Langs nordkysten til Akureyri
Naturpanoramaerne fortsætter langs kystvejen 
rundt på Island og fører os til Blönduós, rundt på 
Skagi halvøen og helt frem til Akureyri. Undervejs 
vil vi høre mere om sagaerne og se nærmere på 

de erhverv som kendetegner området. Vi besøger 
bl.a. sagahelten Grettirs badested samt Glaumbær 
Folk Museum i Skagafjordur. Edderdun bliver 
produceret på ”edderfuglefarme”, og der opdræt-
tes heste i stor stil. Islandske heste i store flokke 
ses overalt i landskabet, inden vi ankommer til 
Akureyri, som er Islands fjerdestørste by med eget 
universitet. Der er mange velbevarede gamle huse 
i midtbyen. Nyd en spadseretur ved havnen eller 
se f.eks. Akureyrarkirken med relieffer af Ásmun-
dur Sveinssons. Vi bor to nætter i Akureyri.

5. dag: Kogende jord, rygende lava og varme 
grotter
Denne dag besøger vi naturparadiset Mývatn 
og Godafoss, gudernes vandfald. Området er 
verdensberømt for sin naturskønhed, sit fugleliv 
og geologiske særpræg. Lavalandskabet med 
ejendommelige formationer, varm damp der 

Intet andet sted på jorden findes naturkræfter så overvældende som på 
Island. springkilder sender kaskader af hedt vand 30 meter op i luften. 
lavalandskaber fremstår i eventyrlige scenarier. Fuglefjelde, gletsjere 
og boblende svovl tryllebinder turister fra hele verden. Intet under, at 
Island har en vidunderlig skat af forunderlige sagn og sagafortællinger 
om fortidens stolte heltegerninger, som vi den dag i dag stadig fasci-
neres af.

8 dage rundrejse 

Island 
- varme kilder, sagaer og dramatisk natur 

ISLAND

16



Flyrejse - 8 dage 

Højdepunkter 
•  Atlanterhavets nordligste ø-perle
• Naturens egen jacuzzi i Den blå Lagune 
• Reykjaviks tidlige og moderne seværdigheder
•  Egill Skallagrimsons og Snorri Sturlusons 

sagasteder
• Erik den Rødes rekonstruerede gård
• Fuglefjelde med et mylder af søfugle 
•  Edderfuglegårde med fjerindsamling og  

Islandske heste i fri dressur
• Lavalandskaber og stadigt ulmende vulkaner
•  Overvældende natur og sagnomspundne 

sagaer

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Flyrejse Billund/Kastrup – Keflavik t/r
✓ Kørsel i lokal turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansktalende rejseleder
✓ 7 overnatninger med morgenmad
✓ 6 x middag
✓ Entré til Den Blå Lagune m. håndklæde
✓ Entré til Glaumbær Folk Museum
✓  Alle nævnte udflugter ekskl. entreer og evt. 

sejlture
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
Enkeltværelse 
Frokoster og drikkevarer 
Yderligere entreer og sejlturer

Hotel
Vi benytter udelukkende hoteller af god stan-
dard. Alle værelser har bad/toilet.

Diverse
På Island bruges islandske kroner.
Entreer på udflugter ca. dkr. 450,-.
Rejsen er uegnet for gangbesværede, da der er 
mange gå- og vandreture på ujævnt underlag.
Husk badetøj og håndklæde.

stiger op fra revner og sprækker i jorden, huler 
fyldt med næsten kogende vand og vulkankratere 
tager pusten fra en. De mange fugle i Mývatn 
fuglereservatet er en oplevelse, ligeså vel som det 
30 meter brede Godafoss vandfald med 12 meter 
fald. Vi tager på spadsereture i Dimmuborgir - De 
Sorte Borge som er enestående lavamarker med 
fantastiske vulkanske lavapiller og klippeforma-
tioner, hvor kun fantasien sætter grænser for 
associationerne. Her kommer vi helt tæt på den 
endnu varme lava, når vi besøger de varme kilder 
med boblende ler og svovl ved Namuskard og 

vulkankraterne Viti-Krafla, der giver varme til et 
geothermalt kraftværk.

6. dag: Kjölur højfjeldsruten, Gullfoss og Geysir
Vi kører videre gennem frodige landbrugsom-
råder og dybe dale med lakseelve og massevis 
af smukke heste på markerne. Turen går over 
højsletten Kjølur ad øde grusveje gennem men-
nesketomme områder mellem gletsjerne Langjökull 
og Hofsjökull. Vi gør stop ved de varme kilder i 
Hveravellir, hvor man kan friluftsbade i det 38 
grader varme vand. 
Kjölur højfjeldsruten bringer os videre mod Gull-
foss, der også kaldes ”Det gyldne Vandfald”. Det 
todelte fald, som får iskoldt smeltevand fra glet-
sjeren Langjökull, er Islands mægtigste og måske 
mest berømte. Vi kommer helt tæt på de enorme 
vandmasser, som med bulder og brag kaster sig 
ud over kanten og 32 meter ned i en snæver kløft. 
Efterfølgende tager vi til Geysir-området, hvor den 
berømte springkilde Strokkur pumper kaskader af 
skoldhedt vand 30 meter op i det blå ca. hvert 8. 
minut. Vi overnatter ved Laugarvatn.

7. dag: Nationalparken Thingvellir
Vi starter dagen med besøg ved Thingvellir og 
Løgberg, det gamle Alting i Island og dermed 
Europas ældste rigsdag. Brugt som tingsted for 
befolkningen fra tidlig vikingetid og helt frem til år 
1798. Island ligger midt på sprækken mellem de 
europæiske og amerikanske kontinentalplader, 
og ved Thingvellir er forkastningen, der dannes, 
når de to kontinenter flytter sig, særligt tydelig. 
Vi skal på tur gennem Almannagja kløften og se 
forkastningen på nærmeste hold. Efter besøget 
fortsætter vi frem mod Reykjavik/Keflavik til sidste 
overnatning og middag inden hjemrejsen.

8. dag: Hjemrejse
Tidlig afgang fra hotellet og fly retur til Danmark 
efter en uge med fascinerende naturoplevelser.

8 dage rundrejse 

Island 
- varme kilder, sagaer og dramatisk natur 

Mulighed for at sejle til Island fra 
Hirtshals og dermed kombinerer 
rejsen med ophold på Færøerne.
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1. dag: Danmark - Linköping
Efter opsamling krydser vi Øresund via broen 
eller Helsingør-Helsingborg og nyder de svenske 
landskaber op til vores første overnatning ved 
Linköping.

2. dag: Stockholm og skærgården fra søsiden
Vi ankommer til Stockholm, Nordens smukkeste 
hovedstad, og får tid til seværdigheder, f.eks. det 
hævede regalskib “Vasa”, ”Gamla Stan” og Kon-
geslottet. Om bord på skibet indtager vi i godt sel-
skab en overdådig buffet inkl. drikkevarer, mens vi 
nyder udsejlingen gennem den smukke skærgård. 

3. dag: Byrundtur i Helsinki og til Jyväskylä
Morgenbuffet på skibet – med endnu en beta-
gende skærgård som udsigt. Vi går i land i Helsinki 
og ser kontrasten mellem Uspenski-katedralen og 
byens Domkirke. Vi besøger Sibelius-monumentet 
og den unikke tempelkirke. Midt på eftermiddagen 
kører vi til overnatning i Jyväskylä, den berømte 
arkitekt Alvar Aalto’s hjemby. 

4. dag: ”De 1000 søers land” og Lapland
På snørklede veje oplever vi skønheden i ”De 
1000 Søers Land”. Nord for Oulo kommer det øde 
Lapland os i møde med store vidder og impone-
rende udsigter. Syd for Polarcirklen overnatter 
vi i Rovaniemi, og vi fornemmer for første gang 
Nordens helt specielle lys. 

5. dag: Polarcirklen krydses
I Rovaniemi finder vi det dansk byggede Arktikum, 
hvor samernes spændende historie er smukt 
præsenteret. Vi krydser Polarcirklen første gang, 
gør holdt i Julemandens og rensdyrenes rige og 
spotter rener i store flokke. Vi overnatter ude i 
”ingenting” sammen med alle de andre ”Nord-
kapfarere” i byen Saariselkä. Om aftenen nyder vi 
samisk middag. 

6. dag: Samernes land og ankomst Nordkap
I samernes norske hovedstad Karasjok får vi et 
enestående indblik i samerkulturen i det lokale 
museum. Næste stop er Magerøy–øen, hvor selve 
Nordkap-klippen ligger. Efter indkvartering i Hon-
ningsvåg for de næste to nætter drager vi allerede 
første aften mod Nordkap-klippen og lokaliteten 
71° 10° 21°N. Uanset vejrliget er Nordkap et 
fantastisk sted, og øjeblikket, hvor solskiven nær-
mer sig Ishavet for langsomt at hæve sig igen, er 
mageløst og uden sin lige i verden. Besøgscentret 
giver et storslået indtryk af årets gang på dette 
ugæstfri, men dog så besøgte sted. Vi spiser mid-
dag på ”Klippen” i Nordkaphallen, og efter en unik 
oplevelse prøver vi at få lidt søvn, selvom solen 
skinner døgnet rundt. 

7. dag: Udflugt Nordkap og sejlads Fuglefjellet
En afslappende dag – dog med spændende 
oplevelser i vente. Landskabet ved en af verdens 

nordligste fiskevær, Gjesvær, er betagende, og 
vi bestemmer selv både indhold og tempo for 
turen. Sejlads til Fuglefjeldet, hvis vejret er med 
os. I Karmøyvær besøger vi galleriet ”East of the 
Sun”. Hver deltager modtager et Nordkapdiplom, 
som kunstneren Eva Schmutterer har designet for 
Panter Rejser. Mulighed for at se og købe hendes 
kunst. Har lykken endnu ikke stået os bi på Klip-
pen, besøger vi igen denne aften Nordkap i håb 
om at opleve det fascinerende syn af midnats-
solen. Midnatssol kan opleves i hele 60 døgn - fra 
begyndelsen af juni til slutningen af juli. 

8. dag: Nordkap - Alta - Bardufoss
Selv om rejsen har nået sin geografiske ”top”, har 
oplevelserne langtfra toppet. Kvænangsfjeldet og 
Lyngsalperne vil med sikkerhed brænde sig fast 
i hukommelsen. Dagens etape er en af de læn-

Nordkap med midnatssolen er enhver turists inderste drøm. læg dertil 
de smukkeste naturoplevelser blandt Finlands søer og i Norges skønne 
fjelde, indblik i samernes kultur, byrundture i tre nordiske hovedstæ-
der, ubeskrivelig smuk sejlads til lofoten med det legendariske rederi 
Hurtigruten… og den perfekte formel for en enestående nordisk rund-
rejse til ”europas Tag” kan ikke tænkes bedre og mere uforglemmelig!

15 dage rundrejse  

Nordkap - Lofoten 
- Norden rundt med to nætter på Nordkap og Lofoten

Helsinki

Stockholm

Oslo

Lofoten
Nordkap



Busrejse - 15 dage 

Højdepunkter 
• En uforglemmelig rejse til ”Europas Tag” 
• Udvidet mulighed for midnatssol
•  Skønne byrundture i hovedstæderne Stock-

holm og Helsinki
• Buffet med drikkevarer på Stockholm-Helsinki 
•  Bjergtagende panoramaer i ”De 1000 Søers 

Land”
• Besøg på samemuseum i Karasjok
• Samisk middag i Kota 
•  Enestående besøg ved Nordkapklippen med 

middagsbuffet
•  Oplevelsesrig tur med Hurtigruten gennem 

Trollfjorden
•  Norske naturperler på stribe: Sognefjelds-

vejen, Gudbrandsdalen, Nidaros Domkirke, 
Jotunheimens fjelde

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltvær./kahyt med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus 
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder 
✓  Overnatning i indvendig kahyt på Stockholm - 

Helsinki og Oslo - Frederikshavn/København
✓ 12 overnatninger på hotel
✓ 14 x morgenbuffet
✓ 13 x middag / buffet
✓ Middag i Nordkaphallen
✓ Entré til Nordkap 
✓ Sejltur Hurtigruten Stokmarknes - Svolvær
✓ Nordkapdiplom af kunstneren Eva Schmutterer 
✓ Udflugter som beskrevet ekskl. entreer
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Udvendig kahyt 
• Enkeltværelse 
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlturer

Hotel
Vi bor på gode 3* og 4* hoteller, hvor alle væ-
relser har bad og toilet. På flere hoteller er der 
swimmingpool og sauna, så tag badetøjet med. 

Diverse
Der benyttes svenske kr. i Sverige, Euro i Fin-
land og norske kr. i Norge. Mange steder kan 
visakort benyttes. 
Entreer på udflugter ca. dkr. 500,-. 
Udflugt til Fuglefjeldet ca. nkr. 495,-.

gere, men vi kører konstant gennem betagende 
landskaber og holder mange og gode pauser 
undervejs. Nær Alta ser vi et af verdens største 
helleristningsfelter, hvor bronzealderbefolkningens 
beskrivelser af deres liv er så levende, at de 
betager os her 3000 år efter.

9. dag: Med Hurtigruten til Lofoten
Med Hurtigruten sejler vi til Lofoten. Selve sejlad-
sen fra Stokmarknes til Svolvær er en storslået op-
levelse, og når færgen vender rundt i Trollfjorden, 
viser naturen sig fra sin smukkeste side. Lofoten 
kan ikke beskrives. Her skal man selv være til 
stede for at hente indtryk. Fjorde, fjelde, fiskervær, 
lys og stemning.

10. dag: Rundt på Lofoten
På de forblæste øer synes havet at være konstant 
nærværende. Vi besøger bl.a. Henningsvær. Døg-
nets 24 timer, alle lyse, er nærmest en nødvendig-
hed, så mange er oplevelserne.

11. dag: Lofoten - Mosjøen
Igen landfaste befinder vi os i Nordland fylke, der 
har ry som Norges smukkeste og mest forskel-

ligartede. Monumenter langs ”Blodvejen” minder 
om de krigsfanger, der under krigen anlagde 
vejen i dette tyndt befolkede område. På vej mod 
Mosjøen passerer vi Polarcirklen og begynder 
atter at have nat. 

12. dag: Trondheim og Nidaros Domkirke
Vi fortsætter sydpå, og efterhånden bliver land-
skabet mere frodigt og bebyggelserne tættere. 
Via Steinkjer når vi Trondheim, hvor vi overnat-
ter. Trondheim, førhen Nidaros efter Nidelven, 
der strømmer gennem byen, har stor historisk 
betydning. På torvet skuer vikingehøvdingen Olav 
Tryggvason ud over byen, han grundlagde i 997. 
Nidaros Domkirke, Norges vigtigste kirke, er et 
”must”. 

13. dag: Dovrefjeld - Jotunheimen - Sognefjorden
Over Dovrefjeld kører vi gennem den øvre del af 
Gudbrandsdalen, hvor et smut mod vest åbenba-
rer noget af Norges smukkeste natur, som vi de 
næste to dage vil være omgivet af, f.eks. Jotunhei-
mens fjelde og områdets snørklede veje, hvor vi 
holder gode og lange pauser undervejs. Via Lom 
Stavkirke og Sognefjeldsvejen når vi Sognefjordens 
inderste bund. Vi overnatter i Lærdal, midt i her-
lighederne.

14. dag: Hemsedal - Gol - Oslo
Små veje langs fjorden samt en færgetur bringer 
os igen gennem et betagende landskab, der 
synes at blive endnu smukkere omkring Burgund 
Stavkirke. Gennem Hemsedal til Gol og videre ned 
ad Hallingdal går det. I Oslo ser vi centrale dele af 
byen, hvis tiden tillader det. Om bord på båden til 
Frederikshavn nyder vi middag under udsejlingen 
gennem Oslofjorden, der byder på et sidste farvel 
til Norges smukke natur. Mulighed for at sejle med 
DFDS til København (oplys ved bestilling). 

15. dag: Ank. Frederikshavn eller København
Ankomst til Frederikshavn eller København om 
morgenen.

15 dage rundrejse  

Nordkap - Lofoten 
- Norden rundt med to nætter på Nordkap og Lofoten
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nordpå fra ø til ø via nybyggede broer. Sidst på 
dagen når vi Bergen.

4. dag: Byrundtur i Bergen og Flåmbanen
På byrundtur i Bergen, som førhen var en vigtig 
Hansestad. Herom vidner de gamle lagerbygninger 
langs ”Bryggen” på havnen, hvor også den gamle 
fæstning Bergenshus ligger. Bag havnen rejser sig 
byfjeldet med udsigtspunktet Fløyen. Vi besøger 
fiske- og blomstermarkedet, ser domkirken samt 
de idylliske gyder med skønne gamle træhuse. 
Gennem 40 tunneller over Dale til den hyggelige 
handelsby Voss. Langs flere indsøer når vi Stal-
heim Hotel. Udsigt over Nærøydalen fra hotellets 
terrasse - mod entre! Via Norges stejleste vej 
”Stalheimskleivane” med dens 13 skarpe hårnå-
lesving når vi til Gudvangen. I den idylliske fjordby 
Flåm kan vi tage flot tur med Flåmbanen – kåret 
som en af verdens smukkeste togture, som byder 
på udsigter til dybe slugter, tunnel efter tunnel og 
brusende vandfald. Fotostop undervejs. Ønsker 
man ikke at tage toget, fortsætter bussen fra Flåm 
til Geilo, hvor vi overnatter.

5. dag: Geilo - Oslo 
Via Ål når vi Gol og passerer undervejs Torpo 
Stavkirke. Gennem skovklædte Hallingdal kører vi 
mod Hønefoss og langs Tyrifjorden ind til Oslo. Tid 
til byrundtur forbi kongeslottet, Stortinget, strøget 
Karl Johan og middelalderfæstningen Akershus. 
Evt. tur op til den nye Holmenkollen Skihopbakke, 
hvor der er fantastisk udsigt. Med Stena Line ud 
gennem flotte Oslofjord nyder vi aftenbuffet. Over-
natning ombord.

6. dag: Ank. Frederikshavn og mod hjembyerne 
Morgenmadsbuffet inden ankomst til Frederiks-
havn. Vi forlader skibet og kører mod vore hjem-
byer med oplevelsesrige dage i bagagen.

1. dag: Kristianssand - Mandal - Sirdal
Afrejse fra Hirtshals med Fjordlines hurtige ka-
tamaran til Kristiansand og en kort rundtur i den 
gamle middelalderby grundlagt af Chr. 4. Langs 
Nordsøvejen fortsætter vi mod hyggelige Mandal, 
hvis rigdom skyldes søfart, træindustri og handel 
med laks. Mulighed for afstikker for at nyde ud-
sigten over Skagerrak fra de nøgne klipper ved 
Lindesnes Fyr. Turen fortsætter op mod højfjeldet 
Sirdalsheiene. Måske spotter vi her rensdyr! Over-
natning i Sirdal.

2. dag: Sejlads på Lysefjorden og Stavanger
Over højfjeldet til Andersvatnet i 950 m højde. 
Herfra mod bunden af Lysefjorden. Gennem 27 
skarpe hårnålesving krydser vi ned over fjeldsiden. 
Derefter en 2½ times sejlads mod kysten på den 
42 km lange Lysefjord. Undervejs nyder vi de 
kilometerhøje lodrette fjeldsider langs fjorden. 
Forbi den imponerende Hengjanefossen og den 
berømte klippe Prædikestolen, som imponerende 
tårner sig 604 m op. Landgang i Lauvvik og videre 
mod Stavanger. Byen og domkirken er grund-
lagt i 1100-tallet. I dag er Stavanger centrum 
for olieudvinding. På vores byrundtur ser vi den 
gamle bykerne med hyggelige, hvide træhuse, de 
forhistoriske områder i byen samt domkirken. Vi 
overnatter i Stavanger.

3. dag: Skærgårdskysten til Bergen
Vi følger den smukke skærgårdskyst mod Ber-
gen. Fra Randaberg sejler vi den skønne time-
lange tur til Skudeneshavn, en landsby bygget op 
omkring hummerfiskeri og eksport af sild. Men 
svære tider betød, at en fjerdedel af befolknin-
gen udvandrede til Amerika omkring 1900. I dag 
fremstår dele af byen som en torneroseby anno 
1850. Senere passerer vi Avaldsnes-området: 
”Norges vugge” og vigtig vikingebastion. I Hau-
gesund ser vi fiskerihavn, og siden ”hopper” vi 

6 dage rundrejse

Norge  
- dale, fjorde, skærgårdskyst

Busrejse - 6 dage 

Højdepunkter 
• Flåmbanen - fantastisk togtur
• Sejltur på Lysefjorden
• Stavanger - fordums storhed
• Bergen - mondæn fjordby
• Rundtur i Oslo 
• Gudvangen - drabelige hårnålesving
• Andersvatnet - 950 m i højden

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder
✓ Sejlads Hirtshals-Kristiansand
✓ Sejltur Lysefjorden og færger i Norge
✓ Sejlads Oslo-Frederikshavn i indv. kahyt
✓ Aften- og morgenbuffet om bord
✓ 4 overnatninger med morgenmad på hotel
✓ 4 x middag / buffet på hotel
✓ Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse
• Udvendig kahyt
• Togtur Flåmbanen ca. kr. 400,-
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og yderligere sejlture

Hotel
Vi bor på pæne 3* hoteller, som alle har en god 
beliggenhed i forhold til dagsprogrammerne. 
Enkelte har swimmingpool, så tag badetøjet 
med. Værelser med bad og toilet. Morgenmads-
buffet alle dage. Middagen er en 3-retters menu 
eller buffet.

Diverse
Der benyttes norske kroner i Norge.
Entreer på udflugter ca. kr. 100,-.

På denne spændende rejse oplever vi Norges grønne enge, dybe dale, 
stejle skovklædte bjergsider, glitrende fjorde, øde højland og solrig 
skærgårdskyst med stolte søfartstraditioner, hvide træhuse og moderne 
olieindustri. dertil spændende besøg i stavanger, Bergen og Oslo. 

Bergen

Stavanger
Oslo



1. dag: Afrejse med DFDS til Oslo 
Opsamling med bus og til København. Vi når en 
kort byrundtur med bussen, inden vi skal med 
DFDS til Oslo. Efter indkvartering i vores kahytter 
er der tid til at opleve skibets faciliteter, før vi skal 
nyde den lækre buffet.

2. dag: Oslo - Lillehammer 
Vi nyder den smukke tur igennem Oslofjorden. I 
Oslo er der byrundtur med bussen, hvor vi ser 
kongeslottet, Stortinget, Strøget Karl Johan og 
middelalderfæstningen Akershus samt den nye 
Holmenkollen Skihopbakke, hvorfra der er en fan-
tastisk udsigt. Vi fortsætter rejsen ad skønne veje 
til Lillehammer langs Norges største sø Mjøsa. Ind-
kvartering og middag på hotellet. Efter middagen 
anbefales skøn slentretur i den hyggelige by, eller 
hvad med en tur op i Lysgårdsbakkerne? Der er 
kun 954 trin til toppen!  
 
3. dag: Lillehammer - Trondheim
Vi fortsætter vores fantastiske rejse til Trondheim, 
der før hed Nidaros efter Nidelven, der strømmer 
gennem byen og har stor historisk betydning. På 
torvet skuer vikingehøvdingen Olav Tryggvason 
ud over byen, han grundlagde i 997. Nidaros 
Domkirke, Norges vigtigste kirke, er et ”must” at 
besøge. Indkvartering og middag på hotellet. 

4. dag: Hurtigruten 
Afrejse med Hurtigruten midt på formiddagen. 
Cruise langs den fantastiske kyst og Atlanterhavet. 
I næsten to dage er Hurtigrutens skib vores hjem. 
Som perler på snor passerer skønne øer, holme 
og byer forbi os med herlige udsigter. Skibet læg-

ger til ved Molde og Ålesund. Middag og overnat-
ning om bord.

5. dag: Hurtigruten - Bergen 
Rejsen fortsætter langs den smukke skærgårds-
kyst mod Bergen. Om eftermiddagen ankommer 
vi til Bergen, som førhen var en vigtig Hansestad. 
Herom vidner de gamle lagerbygninger langs 
”Bryggen” på havnen og fiskemarkedet, hvor 
også den gamle fæstning Bergenshus ligger. Bag 
havnen rejser sig byfjeldet med udsigtspunktet 
Fløyen. Vi ser domkirken samt de idylliske gyder 
med skønne gamle træhuse. Vi kører til hotellet for 
indkvartering og middag. 

6. dag: Bergen - Stavanger 
Endnu en fantastisk dag venter os, mens vi be-
giver os mod Stavanger. Vi følger den smukke 
skærgårdskyst og ”hopper” fra ø til ø via nybyg-
gede broer til Haugesund, her ser vi fiskerihavnen. 
Senere passerer vi Avaldsnes-området: ”Norges 
vugge” og vigtig vikingebastion. Vi besøger 
Skudeneshavn, en landsby bygget op omkring 
hummerfiskeri og eksport af sild. Men svære tider 
betød, at en fjerdedel af befolkningen udvandrede 
til Amerika omkring 1900. I dag fremstår dele 
af byen som en torneroseby anno 1850. Fra 
Skudeneshavn sejler vi en skøn, timelang tur til 
Randaberg. Vi ankommer til Stavanger hen på 
eftermiddagen efter en fantastisk dagsrejse. By-
rundtur og shopping, inden vi skal med Fjordline 
til Hirtshals. 

7. dag: Ank. Hir tshals og mod hjembyen
Tidlig ankomst til Hirtshals. I land venter os god 
morgenmad på en hyggelig kro. Tid til afsked efter 
en fantastisk oplevelsesrig tur. 

•  Komfortabel busrejse gennem vidunderlige norske landskaber samt 
halvanden dag med Hurtigruten langs smukke norske kyster

• Vi sejler med tre forskellige skibe og får fantastiske naturoplevelser
• Besøg ved Nidaros og andre historiske steder
•  Vi oplever Norges enestående natur med grønne enge, dybe dale, 

stejle skovklædte bjergsider, glitrende fjorde, øde højland og solrige 
skærgårdskyster

• Spændende besøg i Lillehammer, Trondheim, Bergen og Stavanger

Busrejse - 7 dage 

Højdepunkter 
•   1½ dag om bord på Hurtigruten
•   Den fantastiske norske natur set fra vandet
•   Besøg ved Nidaros og andre historiske steder
•   Trondheim en levende og historisk by
•   Bergen med sin hanseatiske brygge og  

fiskemarked
•   Oslo, Norges smukt beliggende hovedstad 
•   Byrundtur i Stavanger med rigt kulturliv

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder
✓ DFDS København - Oslo i indv. kahyt 
✓ 1 x aftenbuffet og 1 x morgenbuffet om bord
✓ Hurtigruten Trondheim - Bergen i indv. kahyt 
✓ 1 x aftenbuffet og 1 x morgenbuffet om bord
✓ Fjordline Stavanger - Hirtshals i indv. kahyt 
✓ 1 x aftenbuffet m. vin, øl og vand om bord
✓  3 overnatninger m/ morgenmad (hoteller i 

Norge)
✓ 3 x middag / buffet
✓ 1 x morgenmad i DK
✓ Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse / indvendig kahyt 
•  Udvendig kahyt (garanteres ikke på Hurtig-

ruten)
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og yderligere sejlture

Hotel
Vi bor på pæne hoteller, som alle har en god 
beliggenhed i forhold til dagsprogrammerne. 
Enkelte har swimmingpool, så tag badetøjet 
med. Værelser med bad og toilet. Morgenmads-
buffet alle dage. Middagen er en 3-retters menu 
eller buffet.  

Diverse
Der benyttes norske kroner i Norge.
Entreer på udflugter ca. kr. 150,-. 

7 dage rundrejse

Norges skærgårdskyst
- gennem bjerge, dale og fjorde 

Bergen

Stavanger
Oslo

Trondheim
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Panoramatur i Telemark
Dagens udflugt går til det nordøstlige Telemark. 
Første stop bliver ved Vemork-værket i Rjukan. 
Kraftværket blev bygget i 1911 af Norsk Hydro og 
var dengang verdens største. Værket blev kendt 
under 2. Verdenskrig gennem den norske mod-
standsbevægelses tungtvandssabotage i februar 
1943. Året efter blev færgen ”Hydro” med en lad-
ning tungt vand til det tyske atomprogram sænket 
i Tinnsjøen. Turen fortsætter til Krossobanen, hvor 
vi stiger over i kabinevognen, som trækker os op 
i 886 meters højde. Her får vi en fantastisk udsigt 
til bl.a. Rjukan, Gaustatoppen og Vemork. Videre 
igennem Rjukan, forbi Gaustablikk, gennem Tud-
dal, Morgedal og Åmot tilbage til vores hotel.

Heldagstur til det vestlige Telemark
Vi lægger ud med et besøg i Dalen, endestation 
for Telemarkskanalen. Her ligger Tokke kraftværk, 
der udnytter faldet på næsten 400 meter fra 
Vinjevassdæmningen til Bandaksøen. I byen ser 
vi eventyrhotellet Dalen - et træpalæ i ”dragestil” 
bygget i 1894 og nænsomt restaureret i 1994. Vi 
fortsætter til Eidsborg og besøger den flotte stav-
kirke fra 1200-tallet, som er viet til de vejfarendes 
helgen St. Nikolaus. Lårdal bygdemuseum har bl.a. 
22 huse med indbo, f.eks. en rosenbemalet stue 

fra 1799. Det ældste hus er fra ca. 1300-tallet. 
Videre forbi byen Ofte til Morgedal, der betegnes 
som den moderne skisports vugge. Vinterolym-
piadens ild er blevet tændt i Morgedal tre gange 
- sidst den 27. nov. 1993. Besøg i Olav Bjaalands 
Skimuseum, der skildrer skisportens historie med 
film og lysbilleder. Bjaaland var med Roald Amund-
sen på Sydpolsekspeditionen 1910-12, og hans 
samling fra ekspeditionen findes også i museet. 
Hvis tiden tillader det, besøger vi også Kviteseid 
stenkirke fra 1200-tallet. 

Heldagstur langs smukke søer
Dagens udflugt fører os til Fyredalen og Fyresøen. 
En smuk tur langs Fyresøen til byen Tjønnefoss, 
hvor vi holder pause ved en mindre norsk bygd. 
Herfra langs Nisser søen, den største indsø i Tele-
marken. Dagens sidste stop bliver i byen Vrådal.

Udflugt til Ulefoss og Skien
I Ulefoss findes Øvre Verket Håndverkstun, et 
levende håndværksmuseum, hvor man kan se 
arbejdende værksteder, bl.a. guldsmedje, systue 
og papirværksted - ligeledes salg af økologiske 
produkter. Vi fortsætter til Telemarkens hovedby 
Skien. I byen bliver der en mulighed for at handle 
eller blot nyde en tur rundt i byen. Det anbefales 
at besøge byens kulturcenter, Ibsenhuset, opkaldt 
efter Henrik Ibsen, som var født i Skien.

Busrejse 5 / 6 dage 

Højdepunkter 
• Fantastiske naturoplevelser 
•  Eventyrhotellet Dalen - et træpalæ i  

”dragestil”
• Panoramatur i Telemark
• Kraftværket i Rjukan
•  Håndværksmuseum og arbejdende  

værksteder

Rejsens forløb
1. dag: Kristiansand og ankomst Telemark
Vi sejler fra Hirtshals til Kristiansand. Efter 
en kort byrundtur i den gamle middelalderby 
grundlagt af  Chr. 4. fortsætter vi til Telemark.

2. - 4. dag (2. - 5. dag): Udflugtsprogram

5. dag (6. dag): Hjemrejse
Kørsel til Kristiansand, hvorfra vi sejler retur til 
Hirtshals. Herfra videre mod vores hjemby.

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet 
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Color Line Hirtshals-Kristiansand t/r
✓ Dygtig og rutineret chauffør 
✓ Dansk rejseleder 
✓ 4/5 overnatninger med morgenmad
✓ 4/5 x middag 
✓ Buskørsel på valgte udflugter 
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden 

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture

Hotel
Rauland Høgfjellshotell er et traditionsrigt Te-
lemarkshotel. Et hyggeligt hotel bygget i ægte 
norsk stil, med norsk charme og hygge, der ind-
byder til afslapning. Her er restaurant, sauna og 
fitness. Alle værelser har bad og toilet og andre 
moderne bekvemmeligheder.

Diverse
I Norge benyttes norske kroner.

Norges sydkyst langs skagerrak er en oplevelse. Her ligger idylliske 
byer med fiskerbåde og rækker af hvidmalede træhuse side om side. 
Minder om lokale skibsrederes og storkøbmands blomstrende aktivite-
ter og liv findes i de smukke patricierhuse, der mange steder er indret-
tet til bymuseer. Telemark byder på storslået natur. Kun ca. 3 pct. af 
jorden er opdyrket, ca. 33 pct. er dækket af skov. Resten er forbeholdt 
fjelde, søer og floder. Mange af bygderne har et hjemstavnsmuseum, 
der viser områdets stærke kulturtradition i byggestil og brugskunst. 
Rauland kan være udgangspunkt for denne rejse. den hyggelige fjeld-
bygd i traditionel norsk stil ligger 750 m over havet og tæt ved Har-
dangervidda, Norges største nationalpark. Rauland er kendt for sin 
kulturrigdom, traditionsrige byggestil og naturskønne omgivelser.
Mellem bakker og bjerge i den vestlige del af Telemark finder vi Vrådal, 
hvor der ligeledes er gode overnatningsmuligheder. Vrådal ligger idyl-
lisk ved indsøerne Nisser og Vråvatn.

5 / 6 dage bus

Norges sydspids
- Sørland og Telemark

Telemarken
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5 / 6 dage bus

Småland og Växjö 
- indbegrebet af  svensk kultur og natur

Busrejse - 5 / 6 dage 

Højdepunkter 
• Småland - de små lande 
•  ”Smålandsrøde” træhuse med hvide stolper
• Glasriget
• Jernmalm i Huseby Bruk
•  Højland, slettelandskab, dybe skove og kyst-

landskab 

Rejsens forløb
1. dag: Afrejse
Via Øresundsbroen eller Helsingør-Helsingborg 
kommer vi til den sydlige del af  Sverige og 
fortsætter til Växjö.

2. - 4. dag (2. - 5. dag): Udflugtsprogram

5. dag (6. dag): Hjemrejse 
Efter morgenmad forlader vi hotellet, og med 
passende pauser kører vi mod Danmark. 

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder
✓ 4/5 overnatninger med morgenmad
✓ 4/5 x middag
✓ Buskørsel på valgte udflugter
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture

Hotel
Best Western Royal Corner i Växjö er et godt 
hotel beliggende i centrum. Her findes restau-
rant, swimmingpool, sauna og solarium, eleva-
tor og trådløst internet. Værelser her hyggeligt 
indrettede med bad, toilet, radio, telefon og TV. 
www.royalcorner.se

Forslag til udflugter 

Rundtur i Växjö
Vi kører en byrundtur, hvor vi bl.a. ser Universi-
tetet og Domkirken med tårnene fra det 14. årh. 
Både i 1570 og 1612 blev kirken sat i brand af 
danskerne. Vi besøger udvandrernes hus med 
minder om de ca. 200.000 smålændinge, der i 
perioden 1850-1930 udvandrede til Amerika. 
Turen fortsætter til Smålands Museum, hvis stør-
ste attraktion er ”Svensk glas i fem århundreder” 
med mange smukke, utraditionelle og kunstfær-
dige glasgenstande. Uden for byen afslutter vi 
rundturen med at besøge Kronoberg Slotsruin, der 
oprindeligt var en bispeborg i træ og sten opført 
i 1300-tallet. Gennem årene er der foretaget ad-
skillige ombygninger, og under Gustav Vasa stod 
borgen som en stærk fæstning. 

Elgpark Grönåsen og Glasriget
Vi besøger Grönåsen, Sveriges største Elgpark. 
Her kan elge ses på nært hold. Elgen, der er over 
to m høj og vejer op til 800 kg, er den største 
hjorteart i verden. Der findes ca. 300.000 elge 
i Sverige, og hvert år skydes der ca. 100.000. 
Turen fortsætter til Kosta Glasværk. Her oplever 
vi glasblæserkunsten og ser produktionen. Turen 
slutter med et besøg i ”Studioglas Strömberg-
shyttan”, en udstilling der viser resultaterne af 
eksperimenter og brug af avancerede glasblæs-
ningstekniker.

Huseby Bruk og Blomstergården 
Turens første stop gælder Huseby Bruk. Her ud-
vandt man tidligere jernmalm fra undergrunden. 
Huseby Bruk blev testamenteret til den svenske 
stat i 1979 af frøken Florence Stephens. Værket er 
i dag museum, hvor man kan se jernværksmuseet, 
den gamle mølle, køretøjsmuseet og el-museet. 
Vi fortsætter mod Eringsboda for at besøge den 
ubeskriveligt flotte blomstergård. Parken stammer 
tilbage fra 1929, hvor Hr. Werner Svensson havde 
stor interesse for blomster og sin egen lille bag-
gårdshave. Haven har udviklet sig til en overdådig 
blomsterpark, der trods sin størrelse på fem hektar 
formår at bevare det oprindelige, hyggelige islæt.

Nordsmåland og Växjö
Vi kører langs Helgasøen og igennem store 
skovområder til Lamhult, centrum for svensk 
møbelindustri. Det anbefales at kigge ind i en af 
møbelforretningerne for at opleve ægte svensk 
møbeldesign. Næste stop bliver i Drev, hvor vi 
besøger én af de i alt seks kirker, der ligger i en 
afstand af kun 30 km fra Växjö. Alle seks kirker 
er fra det 13. århundrede. Sidste besøg på turen 
gælder Brås Hjemstavnsmuseum, der er smukt 
beliggende ved søen ”Ørken”. Her kan man se og 
komme ind i de gamle Smålænder Træhuse. Hjem-
stavnsmuseet er én af de største turistattraktioner 
i området. 

”sverige är fantasktisk”. sådan karakteriserer svenskerne i al ubeske-
denhed deres land i turistbrochurer. Og der er noget om det. Kun ca. 
8,5 mio. svenskere bor på et område, der er 10 gange så stort som 
danmark. Oplev en del af dette smukke land på rejsen til småland og 
Växjö. Med talrige søer og endeløse skove er småland indbegrebet af, 
hvad man som dansker forstår ved et ”typisk svensk landskab”. det var 
tilmed smålændingerne, der begyndte med at male deres træhuse i den 
berømte røde farve, vi i dag uden videre betegner som ”svenskrød”. 
I 1800 tallet blev området hårdt ramt af fattigdom, der medførte en 
massiv udvandring til især Amerika. I dag er småland dog indbegrebet 
af ”glasriket” - den omfattende glaspustervirksomhed i området.

Växsjö

Småland
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Forslag til udflugter 

Oplevelser i Stockholm
Efter morgenmad ser vi Vasa Museet med udstil-
ling af det imponerende krigsskib, Vasa, som 
sank på sin jomfrurejse i 1628. En helt fantastisk 
historie knytter sig til dette skib, og den hører vi 
naturligvis mere om. Ved kongeslottet ser vi vagt-
skiftet med heste og fuld musik kl. 12, hvorefter 
vi går en kort byrundtur. I Gamla Stan beundrer vi 
de smukke gamle middelalderhuse, der omgiver 
Stortorvet, hvor 82 af Stockholms ledende perso-
ner efter ordre fra den danske konge, Christian 2., 
mistede hovedet ved det Stockholmske Blodbad i 
1520. Midt på eftermiddagen er der mulighed for 
historisk sejltur Kungsholmen rundt, inden vi sidst 
på eftermiddagen vender tilbage til hotellet.
Om aftenen arrangerer rejselederen spisning på 
en hyggelig restaurant i ”Gamla Stan”. Vi kører 
med bussen fra hotellet til restauranten. Middagen 
er for egen regning, og sammen med rejselederen 
tager vi offentlig transport retur til hotellet.

Heldagstur til Ålandsøerne
Efter tidlig morgenmad tager vi på heldagstur til 
Ålandsøerne. Forude venter en fantastisk smuk to 
timer lang sejltur mellem øer og holme i Skærgår-
den til Mariehamn. Vi har bussen med til Ålands-
øerne og tager en tur rundt på de charmerende 
øer med den omtumlede historie. 
Øerne er nu selvstændige med eget parlament, 
sproget er svensk og valutaen Euro, men man kan 
også bruge svenske kroner. Vi hører om øernes 
historie og har også tid på egen hånd i byen Ma-

riehamn. Mætte af indtryk sejler vi tilbage til Sve-
rige. Under overfarten nyder vi en dejlig buffet.

Skansen og Drottningholms Slot
Drottningholms Slot uden for Stockholm er det 
bedst bevarede kongeslot i Sverige. Slottet er fra 
1600-tallet og ligger i en fantastisk flot slotspark. 
Siden 1981 har slottet været den nuværende kon-
gefamilies bolig, men selvom de kongelige bor og 
færdes her til dagligt, er der alligevel adgang for 
publikum. Mulighed for en smuk sejltur tilbage til 
Stockholm. Om eftermiddagen besøger vi Skansen, 
Sveriges største turistattraktion. Gæster kommer 
fra hele verden for at se den unikke samling af 
150 historiske bygninger fra hele Sverige, hvoraf 
mange er levendegjort med håndværkere og 
beboere i fortidens klæder. Her findes også en 
udstilling med Skandinaviens vilde dyr og eksoti-
ske fauna i Aquarium. Skansen har også sin egen 
koncertscene med forskellig underholdning inden 
for folkedans, artisteri og musik samt et livligt byk-
varter, en glasworkshop, kunstværksteder, cafeer, 
restauranter og butikker.

På vej mod stockholm kører vi gennem de flotteste landskaber med 
vidtstrakte skove og de skønneste søer, f.eks. den berømte Vättern. 
stockholm ligger ud til kysten i den svenske skærgård på 14 øer og 
holme og er forbundet med 57 broer. Her finder vi mange kulturelle 
tilbud, museer, smukke parker, fantastiske pladser og bygninger og 
hyggeligt gågademiljø. På en byrundtur oplever vi bl.a. stockholms 
berømte og charmerende gamle bydel, Gamla stan, vagtskiftet ved 
stockholms slot og Vasa museet. Rejsen byder også på heldagstur til 
Ålandsøerne, som ligger skønt i skærgården mellem sverige og Finland.

Busrejse - 5 dage 

Højdepunkter 
•  Stockholms charmerende bydel, Gamla Stan
•  Ålandsøerne, Skærgårds idyl
• Spændende historie på Vasamuseet 
• Skansen, levende frilandsmuseum 
•  Drottningholms Slot, kongefamiliens bolig 

med fantastisk slotspark
• Stockholm - Nordens svar på Venedig

Rejsens forløb
1. dag: Afrejse til Stockholm
Turen går over Øresund til Sverige og via 
Jönköping til Stockholm. Ankomst først på 
aftenen. 

2. - 4. dag: Udflugtsprogram

5. dag: Hjemrejsedag
Efter morgenmaden kører vi ad samme rute 
som på udrejsen tilbage til Danmark.

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder
✓ 4 overnatninger med morgenmad
✓ 2 x middag på hotellet
✓ Sejltur til Ålandsøerne t/r inkl. middag
✓ Buskørsel på valgte udflugter
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse
• Frokoster, drikkevarer og ydeligere middage
• Entreer og yderligere sejlture

Hotel
Rica Talk Hotel 4* har restaurant, lobby bar, 
fitness afd. og sauna. Indretningen er stilren 
og moderne, og alle værelser har bad og toilet, 
trådløst internet, tv, minibar, safe og aircondi-
tion. Hotellet ligger ved Stockholms messeom-
råde, og der er tunnelbane ind til Stockholm, 
ca. 4 gange i timen og det tager ca. 9 min. til 
centrum.  

Diverse
I Sverige benyttes svenske kroner.
Entreer på udflugter ca. kr. 300,-.

5 dage bus

Stockholm  
- historie og skærgårdsnatur i Nordens Venedig 

Forhør nærmere om forskellige 
hoteller i stockholm - der er 
mange muligheder.

Stockholm



Tre nordiske hovedstæder på stribe - og de smukkeste af slagsen - be-
søger vi på denne oplevelsesrige rundrejse, som fører os til svenske 
stockholm, estiske Tallinn og lettiske Riga. Både estland og letland 
har en omtumlet historie bag sig under skiftevis tysk, skandinavisk og 
russisk/sovjetisk herredømme. Tallinn, estlands middelalderlige ho-
vedstad, ligger bag tykke borgmurer med stejle, snævre og brostensbe-
lagte stræder. lettiske Riga er en af Østersøområdets smukkeste byer 
grundlagt i 1201. Byen er især kendt for sin fantastiske Art Nouveau 
arkitektur. Og stockholm lever med sin smukke beliggenhed ud til 
skærgården fuldt ud op til sit tilnavn ”Nordens Venedig”.

Busrejse - 7 dage 

Højdepunkter 
• Stockholm - Nordens Venedig
• Smuk sejlads Stockholm -Tallinn 
• Tallinn - gammel hansestad
• Alexander Nevsky katedralen  
• Rigas domkirke - orgel med 6718 piber
• Turaida - korsridderslot

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dob. værelse/kahyt med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus 
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder 
✓  Sejlads Stockholm-Tallinn og Riga-Stockholm
✓  Overnatning i ind. dobb. kahyt over dæk
✓ 2 x aftenbuffet og 2 x morgenbuffet på skibet
✓ 4 overnatninger med morgenmad
✓ 4 x middag
✓ Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Udvendig kahyt 
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture

Hotel
Sokos Hotel Viru 3*, Tallinn, har restaurant, 
natklub og dansebar. Værelserne er moderne 
indrettet med bad/toilet, TV, telefon, minibar 
og føntørrer. Der er gratis trådløst internet på 
hotellet. Der er et væld af seværdigheder og 
shopping muligheder i umiddelbar nærhed af 
hotellet. www.sokoshotels.ee
Vi bor på 3* centralt beliggende hotel i Riga. 

Diverse
I Sverige benyttes svenske kr., i Estland Euro og 
i Letland lats (Euro 1. jan 2014).
Pas skal være gyldig 3 måneder efter ophold. 
Entreer på udflugter ca. kr. 275,-.

Kadriorg-parken med det palads, Peter den Store 
lod opføre til sin hustru Katarina, skovkirkegården, 
hvor flere berømtheder ligger begravet, og den 
verdensberømte sangfestivalplads med plads til 
30.000 optrædende og et publikum på 200.000! 
Resten af dagen er til oplevelser på egen hånd.  

5. dag: Tallinn - Riga 
Efter morgenmaden forlader vi Tallinn og kører 
mod Riga. Undervejs ser vi Estlands næststørste 
vandfald ”Keila Joa” og besøger Pärnu, bade- og 
kurbyen, som kaldes ”Estlands sommerhoved-
stad”. Efter frokostpause i byen oplever vi den 
smukkeste natur langs Riga Bugt. Vi tager en 
afstikker til et gammelt korsridderslot fra 1214, 
Turaida slot, som ligger i naturområdet, Sigulda, 
også kaldet Letlands ”Schweiz”. Ankomst til Riga 
sidst på dagen. 

6. dag: Byrundtur i Riga
Vi pakker bagagen i bussen og tager på byrundtur 
i den gamle hansestad Riga, som er nænsomt 
restaureret. Byen havde 800 års jubilæum i 2001. 
Vi oplever bl.a. det middelalderlige og gotiske Riga 
med domkirken, Præsidentpaladset, Nationalteatret, 
Frihedsmonumentet, Krudttårnet og domkirken, 
hvor orglet med 6718 piber er et af verdens stør-
ste. Eftermiddagen på egen hånd. Vi mødes igen ca. 
kl. 16 og kører til båden. Med kurs mod Stockholm 
skal vi igen nyde den store buffet om bord.

7. dag: Hjemrejse fra Stockholm
Efter morgenmad ankommer vi til Stockholm og 
kører retur til Danmark.

1. dag: Udrejsedag
Efter opsamling går turen mod Sverige via Øre-
sundsbroen eller Helsingør - Helsingborg. Gennem 
smukke svenske landskaber når vi frem til første 
overnatning ved Linköping.

2. dag: Stockholm og skærgården
Vi når Stockholm tidligt og får god tid til at se på 
byens seværdigheder, f.eks. det hævede regalskib 
“Vasa”, ”Gamla Stan” og Kongeslottet. Om bord 
på båden til Tallinn venter der os den skønneste 
sejlads ud gennem den svenske skærgård. Med 
udsigt til de tusinder af småøer nyder vi en over-
dådig buffet. Indkvartering i dobbelt kahytter.

3. dag: ”Danskerbyen” Tallinn
Efter morgenmad om bord ankommer vi til Tal-
linn midt på formiddagen og lægger ud med en 
køretur gennem byen, hvis navn på estisk betyder 
”Danskerbyen”. Herefter byrundtur til fods i den 
gamle bydel. Tallinns historie er spændende, 
og rejselederen fortæller, mens vi passerer den 
gamle bymur med de middelalderlige fæstnings-
tårne, domkirken, opstandelseskirken, den smukke 
russisk-ortodokse katedral ”Alexander Nevsky”, 
det gamle rådhus og stedet, hvor Danne brog faldt 
ned under Valdemarsslaget i 1219. Gaderne er 
stejle med toppede brosten, så tag gode sko på! 
Indkvartering på hotel lige ved den gamle bydel. 

4. dag: Udflugt i Tallinns omegn
Dagens udflugt går med bus ud i byens omegn, 
hvor vi bl.a. skal se det russiske boligkvarter, 

7 dage bus

Nordens smukke hovedstæder
- Stockholm - Tallinn - Riga

Stockholm

Tallinn

Riga
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1. dag: Overnatning syd for Stockholm
Efter opsamling mod Sverige via Øresundsbroen 
eller Helsingør - Helsingborg. Gennem vidunder-
lig natur til første overnatning ved Linköping/
Jönköping.

2. dag: Stockholm og skærgården
I Stockholm har vi god tid til f.eks. at se det 
hævede regalskib “Vasa”, ”Gamla Stan” og Kon-
geslottet. Om bord på båden til Helsinki venter 
der os en overvældende sejlads ud gennem den 
svenske skærgård. Tusinder af småøer fanger 
konstant øjet. I godt selskab nyder vi udsigten og 
en overdådig buffet - inkl. drikkevarer. Indkvarte-
ring i 2-mands indvendige kahytter.

3. dag: Ankomst til Sankt Petersborg 
Fra Helsinki fortsætter vi gennem skøn natur mod 
den finsk/russiske grænse. Derfra via Vyborg 
langs Finskebugten til Sankt Petersborg, hvor vi 
nyder sen aftensmad. 

4. dag: Isaak-katedralen, sejltur, Peter & Paul 
Fæstningen 
Vores dansktalende lokalguide fører os rundt i 
Sankt Petersborgs nye og gamle kvarterer. Vi 
ser zartidens klassiske byggestil stå i kontrast til 
kommunismens funktionalisme og de sidste årtiers 
helt moderne bygninger. Vi ser ”Blodskirken” og 
gør holdt ved den imponerende Isaak-katedralen, 
som er verdens fjerde største kuppelkirke. Kuplens 
diameter er på 22 meter, og den 101 meter høje 
katedral kan rumme ca. 7.000 kirkegængere. 
Isaak-katedralen var byens domkirke frem til 
1937, hvorefter kirken fungerede som antireligiøst 
museum. I dag er det igen tilladt at afholde guds-
tjenester i katedralen. Det fantastiske kirkerum 
med kuplens smukke mosaikker er en fryd for 
øjet. Fra Isaakspladsen tager vi på sejltur på Neva 
floden, utvivlsomt en af de smukkeste måder at 
opleve byen på. Efter frokost (inkl.) besøger vi 
Peter & Paul Fæstningen. Netop her, på en lille ø 
i Neva floden, grundlagde Peter den Store Sankt 
Petersborg. Fæstningsværket blev bygget af sven-
ske krigsfanger og russiske slaver – ca. 20.000 
mand var involveret i det ambitiøse byggeri. Peter 
& Paul Katedralen er begravelseskirke for de 
russiske zarer fra Peter den Store til Nikolaj II og 
dennes familie. I 2006 blev kejserinde Dagmar 
genbegravet her. Middag på hotellet.

sankt Petersborg var Peter den stores drøm om en europæisk inspireret 
storby i Rusland. I 1712 blev byen landets hovedstad, og adelsfamili-
erne kappedes om at opføre de skønneste palæer. Aktiviteterne tiltrak 
forfattere, komponister og kunstnere, og byen blev en kulturel højborg. 
sankt Petersborg blomstrede under zar-vældet, men efter revolutionen 
i 1917 blev Moskva ny hovedstad. Byen sygnede noget hen, men i dag 
er det stadig romanovernes sankt Petersborg, der sætter sit prægtige 
præg på byens silhuet, som vi kan opleve på en spadseretur ved Neva 
flodens bred en stille aftenstund. Her leder udsigten til bl.a. Vinterpa-
ladset uvilkårligt tankerne i retning af zarer og zarinaer. 

9 dage bus 

Sankt Petersborg 
- Ruslands kulturelle skattekammer

FINLAND

Skt. 
Petersborg

RUSLAND

Helsinki

Stockholm
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Busrejse - 9 dage 

Højdepunkter 
• Forrygende folklore-aften på Anitjkov paladset
•  Katarina-paladset, bedårende rokoko i blåt, 

hvidt og guld
•  Vinterpaladsets imponerende kunstskatte
• Peterhof, Ruslands svar på Versailles 
•  Isaak-katedralen, verdens fjerde største 

 kuppelkirke
• Idyllisk sejltur på Neva floden
• Dygtige dansktalende lokalguider 

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder
✓ Dansktalende lokalguide i Sankt Petersborg
✓ Visum til Rusland
✓ Overnatning i Sverige med halvpension
✓ Sejlads Stockholm - Helsinki/Åbo - Stockholm
✓ Overnatning i indvendig dobbeltkahyt
✓  2 x aftenbuffet inkl. drikkevarer og 2 x mor-

genbuffet ombord
✓ 5 overnatninger Hotel Moskva m. morgenmad
✓ 3 x middag på hotellet
✓  2 x middag på restaurant i byen (én er med 

underholdning)
✓ 3 x frokost
✓ 1 x sejltur på Neva floden 
✓  Alle nævnte udflugter inkl. entreer - se under 

diverse 
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Udvendig kahyt 
• Enkeltværelse 
• Folkloreforestilling 
• Yderligere frokoster og drikkevarer 
• Yderligere entreer og sejlture

Visum og rejseforsikring
Ca. 6 uger før afrejse søges visum, da det er 
obligatorisk ved indrejse til Rusland. Visum er 
inkluderet i prisen, og Panter Rejser sørger for 
al kontakt til den russiske ambassade. Rejsefor-
sikring er obligatorisk. 

5. dag: Eremitagen og folklore-forestilling
Vi besøger Eremitagen, også kaldet Vinterpalad-
set. Det blev opført i 1700-tallet og fungerede 
som vinterresidens for den russiske zarfamilie helt 
frem til revolutionen i 1917. Med mere end tre 
millioner kunstgenstande er museet et af verdens 
vigtigste kunstmuseer. Imponerende at gå gennem 
de mange paradesale og private gemakker fra 
zartiden. Tid på egen hånd. Middag på restaurant 
i byen.
Efter middagen kan du vælge tilkøb af folklore-
forestilling på Anitjkov paladset – en spændende 
oplevelse. Pris ca. kr. 175,- pr. person inkl. for-
friskning i pausen. Bestilles sammen med rejsen.

6. dag: Katarina Paladset i Pusjkin
25 km fra Sankt Petersborg finder vi Pusjkin - eller 

Katarina Paladset. Det prægtige rokoko-palads i 
blåt, hvidt og guld ligger i en enorm landskabelig 
park og er overdådigt at skue. Af den prøjsiske 
Kong Fredrik Wilhelm fik Zar Peter den Store en 
imponerende gave, nemlig et helt kammer ud-
smykket med rav. Det oprindelige ravkammer ek-
sisterer ikke længere, men det kan i dag opleves i 
en rekonstruktion, som ikke lader fortidens pragt 
noget efter. Efter frokost i Pusjkin (inkl.) kører vi 
retur til hotellet. Middag på restaurant i byen med 
underholdning.

7. dag: Peterhof  - Ruslands Versailles
Zarens sommerresidens, Peterhof, er Ruslands 
svar på Versailles. Det vidunderlige kompleks 
byder på flere store parker, et pragtfuldt fontæ-
nesystem, Det store Palads, Det lille Palæ samt 
en række mindre pavilloner og bygninger. Det 
var i Peterhof, at danske prinsesse Dagmar for 
første gang satte fødderne på russisk jord. Vi skal 
promenere i parkerne og nyde de verdensberømte 
springvand. Efter frokost i Peterhof (inkl.) er vi 
tilbage ved hotellet midt på eftermiddagen. Middag 
på hotellet.

8. dag: Farvel til Sankt Petersborg 
Vi forlader Sankt Petersborg og følger samme rute 
som på udturen. Hvis tiden tillader det, tager vi et 
stop i Helsinki. Vi sejler fra Åbo til Stockholm. Ind-
kvartering i valgte kahyt. Buffet med drikkevarer 
(inkl.).

9. dag: Hjem via Stockholm
Skøn morgenbuffet om bord inden vi når Stock-
holm. Herfra går det sydpå og hjemad.

9 dage bus 

Sankt Petersborg 
- Ruslands kulturelle skattekammer

Kan også laves med fly direkte Køben-
havn - sankt Petersborg. 6 dage som 
følger busrejsens forløb fra 3. - 8. 
dag. 

Hotel
Hotel Moskva 3* har en perfekt beliggenhed midt 
på hovedgaden Nevsky Prospekt. Mulighed for 
at gå til flere seværdigheder. Flere restauranter, 
barer, natklub, casino, fitness, sauna, elevator 
mm. Komfortable værelser med bad og toilet, 
radio, TV.

Diverse
Der benyttes svenske kr. i Sverige, Euro i Finland 
og Rubler i Rusland. Euro i små sedler kan veksles 
til Rubler i Rusland. 
Entreer til Peter & Paul Fæstningen, Eremitagen, 
Katarina Paladset i Pusjkin, Det lille Palæ, park i 
Peterhof og Isaaks katedralen er inkl. i prisen. 
Billetter til opera, teater mm. kan bestilles i Sankt 
Petersborg. Spørg rejselederen.
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Busrejse 5 / 6 dage 

Højdepunkter 
• Altenahr - romantisk vinby
• Mayens skæve klokketårn
• Genofeva-borgen
• Basalt stenbrud
• Togtur med Vulkan Ekspressen
• Cochems velbevarede Altstadt
• Europas ældste sennepsfabrik
• Sejltur på Mosel
• Universitetsbyen Bonn
• Kölner Dom

Rejsens forløb
1. dag: Afrejse
Vi forlader Danmark og fortsætter med pas-
sende pauser undervejs forbi Køln til vores 
værtsby Altenahr.

2. - 4 / 5. dag: Udflugtsprogram

5. dag (6. dag):
Efter morgenmad forlader vi vores hotel og sæt-
ter kurs mod Danmark. 

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder
✓ 4 / 5 overnatninger med morgenmad
✓ 4 / 5 x middag
✓ Buskørsel på valgte udflugter
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer, sejlture og vinsmagning

Hotel
Hotel zum Weissen Kreuz er et hyggeligt hotel 
godt beliggende i byen. Her er restaurant, hyg-
gelig øl/vinstue, vinkælder, dansesal og eleva-
tor. Hyggelige værelser med bad, toilet og TV. 
www.zum-weissen-kreuz.de

Forslag til udflugter 

Altenahr og Mayen
Vinbyen Altenahr er det romantiske udgangspunkt 
for vores varierede buket af udflugter i området. 
Vi ser nærmere på vores hyggelige værtsby, som 
med en bymidte fuld af hyggelige gamle huse og 
charmerende butikker ligger, omgivet af flot natur.
Udflugten bringer os videre til Mayen i Elf-regio nen. 
Her ser vi byens kirke med det berømte skæve 
klokketårn. Vi besøger Genofeva-borgen og en af 
de omkringliggende basalt stenbrud. Vi fortsætter 
gennem skøn natur forbi Laacher søen og langs 
Rhinen til Sinzig med hjemtur gennem Ahrdalen.

Panorama tur
Vi kører igennem den romantiske Ahrdal, hvor vin-
bjergene ligger side om side med de golde klipper. 
Egnens produktion af kvalitetsvine kan føres tilbage 
til romerne, som opdagede dalens klimatiske fordele 
og plantede de første vinstokke. Vi fortsætter langs 
Rhinen til Brohl, hvor vi stiger om bord på den hi-
storiske, smalsporede jernbane Vulkan Ekspressen. 
Turen går forbi vandmøller, borge og vulkankrateret 
Bausenberg. Vi ser også den imponerende borgruin 
Olbrück, inden vi ankommer til Engeln, hvor bussen 
venter os. 

Cochem
Ad skønne veje kører vi til Cochem ved Moselflo-
den. Undervejs kommer vi bl.a. forbi Nürburgrin-
gen, en af de kendte Formel 1 baner. I Cochem 

er meget af fortidens charme bevaret. Altstadt 
byder på velbevarede huse, snoede gader og et 
smukt 1700-tals rådhus, ligesom en del af de 
gamle, tårnkransede bymure stadig står. Ved 
Moselbrücke ligger Europas ældste sennepsmølle, 
hvor man stadig kan følge den daglige produktion. 
Der bliver tid på egen hånd med mulighed for at 
spadsere en tur langs promenaden ved Mosel. Vi 
går om bord på en af udflugtsbådene og sejler en 
smuk tur på Mosel, hvor vi nyder den fascinerende 
udsigt til vinmarker og byer langs floden. Fremme 
i Beilstein venter vores bus, og vi returnerer til 
Altenahr ad en skøn naturrute.

Bonn og Køln
Smukt beliggende ned til Rhinen ligger Bonn, 
regeringsby for det genforenede Tyskland frem til 
1999. Her ligger også et af Tysklands største uni-
versiteter med over 30.000 studerende. Kunsten 
er i højsædet i Bonn, som kan bryste sig af sin 
verdensberømte søn Beethoven og to af Tysklands 
vigtigste kunstmuseer. Vi tager på en begiven-
hedsrig rundtur i byen, inden vi fortsætter til Køln, 
der i middelalderen var et vigtigt valfartssted på 
grund af de formodede relikvier af de Hellige tre 
Konger. Vi ser også Kölner Dom, et hovedværk i 
tysk gotisk stil. Byggeriet blev påbegyndt i 1248 
og var den største bygning i middelalderen. 
Domkirken rummer betydningsfulde kunstværker, 
og det er muligt at gå de 500 trin til toppen. Vi 
oplever også andre af byens seværdigheder og 
den gamle romantiske bydel, ligesom der bliver tid 
til oplevelser på egen hånd. 

Ahrdalen er europas nordligste vindistrikt - også kaldet ”Rødvins-
ruten”. Her mellem Bonn og Koblenz, i en sidedal til Rhinen, finder vi 
denne romantiske dal kendt for sin smukke natur. Ahrfloden løber gen-
nem den frodige dal, og på begge bredder skråner vinmarkerne male-
risk mod flodens snoede løb.
Altenahr er en hyggelig, gammel vinby med festlig stemning og god 
atmosfære. Byen er smukt beliggende mellem klipper og vinklædte 
bjerge. Området var allerede beboet i frankernes tid. Byen Altenahr  
opstod omkring Burg Are, som greven Theoderich I. lod opføre i 
1100-tallet. en vandretur til dette vartegn kan varmt anbefales. I byen 
finder vi mange vinstuer, restauranter og butikker.

5 / 6 dage bus

Altenahr 
- prægtigt vinlandskab i Ahrdalen

TYSKLAND

Altenahr

Hotellet arrangerer gerne vins-
magning i deres egen vinkælder. 
Vi hører om vinproduktionen og 
nyder gode smagsprøver.

Bonn
Köln
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Busrejse - 7 dage 

Højdepunkter 
• Sejltur på Donau og Altmühl
• Middelalderbyen Regensburg 
• Barok, rokoko, middelalder i Beilngries 
• Benediktinerklostret i Weltenburg
• Kelheim og ”Befreiungshalle

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder
✓ 6 overnatninger med morgenmad
✓ 6 x middag
✓ Sejltur på Altmühl med frokost ombord 
✓ Sejltur på Donau 
✓  Alle nævnte udflugter ekskl. entreer og  

yderligere sejlture
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og yderligere sejlture

Hotel 
Hotel Fuchsbraeu 4* ligger centralt i den hyg-
gelige by Beilngries. Alle værelser har bad og 
toilet, TV og radio. Elevator. Wellness afdeling 
med swimmingpool og sauna. Hyggelig restau-
rant og gårdhave.

Diverse
I Tyskland benyttes Euro.

1. dag: Afrejse
Vi passerer grænsen og med fornuftige pauser 
undervejs, når vi forbi Hamborg, Hannover og 
Magdeburg frem til overnatning omkring Leipzig. 

2. dag: Bayern
Vi fortsætter sydpå mod Fulda og Nürnberg til den 
lille by Beilngries, hvor vi skal bo de næste 4 næt-
ter. Vi er fremme først på eftermiddagen, så der 
bliver tid til at udforske den hyggelige by på egen 
hånd. Beilngries ligger ned til floden Suiz og den 
gamle bydel er en smuk blanding af middelalder, 
barok og rokoko.

3. dag: Sejltur på Altmühl
I dag skal vi på en fantastisk sejltur på floden 
Altmühl med frokost ombord – sejlturen tager 
omkring fire timer gennem den flotteste del af Alt-
mühltal. Fremme ved byen Kelheim besøger vi det 
store mindesmærke fra afslutningen på Napole-
onstiden, ”Befreiungshalle”, der ligger på bjerget 
over selve byen. 

4. dag: Middelalderbyen Regensburg
Hvor floden Regens udmunder i Donau, finder 
vi Regensburg, oprindelig grundlagt af romerne 
som militærlejr, Castra Regina. Vi lægger ud med 
en kort rundtur i bussen og fortsætter derefter til 
fods gennem den gamle bydel til det fantastiske 
rådhus og domkirken Skt. Peter Dom. Her kan det 
anbefales at spise frokost i ”Historische Wurst-
küche”, et gammelt saltlager, hvor arbejderne i 
sin tid spiste deres frokost. Der bliver også tid på 
egen hånd, og tiden kan evt. bruges til at nyde et 
glas øl. Regensburg er den by i Tyskland, der har 
flest værtshuse pr. indbygger.

5. dag: Sejltur Donau og Weltenburg
Efter et godt tysk morgenmåltid skal vi ud at 
sejle på den kendte flod, Donau. Her kommer vi 
gennem et imponerende flodlandskab til Donau 
Durchbruck, hvor vi besøger det gamle Benedikti-
nerkloster Weltenburg, som blandt andet er kendt 
for det øl, man har brygget her i århundreder. 
Efter en rundtur er der mulighed for frokost i klo-
sterets hyggelige restaurant. Tilbage i Beilngries 
bliver der tid på egen hånd inden middagen. 

6. dag: Franken 
Efter morgenmaden pakker vi bussen og begiver 
os nordpå igen. Vi kører gennem det flotte land-
skab i Franken til overnatning omkring Kassel.  

7. dag: Hjemrejse
Rejsens sidste dag hvor vi forventer at være i Dan-
mark midt på eftermiddagen.

Bayern er på en måde karakteriseret ved modsætninger - på en gang 
stærkt traditionsbundet, hyggeligt og romantisk, men samtidig også 
det mest moderne og fremgangsrige område i Tyskland. Befolknin-
gen er først og fremmest bayrere, før de er tyskere, og det gør deres 
blå-hvide nationalfarver opmærksom på overalt. Vi besøger den gamle 
regeringsby, Regensburg der er præget af 2.000 års historie. Her kan 
man studere bylivet og bese de historiske bygningsværker. Rejsen 
byder ikke blot på sejlture på floderne Altmühl og donau, men også 
på udflugter i det smukke landskab med imponerende skovområder af-
brudt af humlemarker til det gode øl, der brygges overalt. 

7 dage bus

Bayern 
- Altmühl og Donau 

Bayern
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Busrejse - fra 3 dage

Højdepunkter 
• Berlin - mondæn storbycharme
• Olympiastadion - Hitlers propagandashow 
• Potsdam med Sans Souci og Cecilienhof
• Rigsdagsbygningen
• Checkpoint Charlie
• Brandenburger Tor 
• Gedächtniskirche
• Historiske vingesus

Rejsens forløb
Afrejse: Afsted til Berlin
Turen går gennem Slesvig-Holstein til den 
gamle østtyske grænsepost Gudow. Sidst på 
eftermiddagen når vi Berlin.

Under opholdet: Udflugtsprogram

Hjemrejse: Berlin og hjemrejse
Før hjemrejsen får vi de sidste seværdigheder 
med. Mulighed for en times sejltur på Spree-
floden gennem det gamle historiske Berlin, 
der viser nogle af de smukke karakteristiske 
bygninger fra en helt ny vinkel. Tidlig frokost og 
derefter kører vi retur til Danmark.

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder
✓ Valgte antal overnatninger med morgenmad
✓ Buskørsel på aftalte udflugter
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse
• Middage, frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture 

Hotel
I Berlin findes et utal af hoteller, som er veleg-
nede til grupper. Afhængig af hvilken bydel man 
vil bo, det gamle øst eller vest - det er smag og 
behag, hvor man helst vil bo. Vi hjælper selvføl-
gelig med at finde det hotel, som passer bedst 
til din gruppe og til den rigtige pris.

Diverse
I Tyskland benyttes Euro. 
Entreer (ca-priser): Olympiastadion Klokke-
tårnet € 7. Sans Souci € 8. Sejltur på Spree-
floden € 9. 

Forslag til udflugter 

Byrundtur
På byrundturen i den centrale del af Berlin ser 
vi bl.a. Brandenburger Tor, Gedächtniskirche og 
Sejrssøjlen, Rigsdagsbygningen, Charlottenburg, 
den fælles nordiske ambassade, Checkpoint Char-
lie, de sidste rester af Berlinmuren, samt nogle af 
de nybyggede områder omkring Potsdamer Platz. 

Olympiastadion
Hitler lod dette stadion opføre til de Olympiske 
Lege i 1936 for at bruge det som propaganda. 
Historiens vingesus blafrer skæbnesvangert her 
midt i den majestætisk truende arkitektur, som 
Det tredje Rige sværgede til. Tårnene står der 
som forter, og man kan ikke lade være med at 
tænke: ”Hvor mon Hitler sad?”. På stadion var 
der et klokketårn med en kæmpe olympisk klokke. 
Klokketårnet blev sat i brand af russerne under 
angrebet på Berlin i 1945. Tårnet står der endnu 
og kan besøges. 

Aftentur
Vi besøger en hyggelig restaurant, hvor vi får en 
god 3-retters menu. Mætte og tilfredse oplever vi 
”Berlin By Night” på en flot ”aftenlystur”. 

Potsdam
Den gamle residensby for de preussiske konger 
lidt uden for Berlin. Byens mange velbevarede 
barokbygninger vidner om fordums pragt og 
storhedstid. Mulighed for at besøge Frederik den 
Stores lystslot, Sans Souci, med Neues Palais og 
Orangeriet samt spadseretur i parken. Cecilienhof, 
hvor Stalin, Churchill og Truman i 1945 på Pots-
dam Konferencen enedes om det slagne Tysklands 

fremtid. Lige nord for Potsdam bliver der lejlighed 
til at se Glienickebroen, hvor spioner blev udveks-
let under Den kolde Krig. 

Berlins turistattraktioner:
Fjernsynstårnet. På Alexanderplatz går elevatoren 
op i det 368 meter høje fjernsyns- og udkigstårn, 
hvor kaffen og en fantastisk udsigt kan nydes i den 
roterende restaurant.
Rigsdagsbygningen. Som symbol på Berlins gene-
robrede status som hovedstad og på Tysklands 
genforening knejser den gennemgribende istand-
satte Rigsdagsbygning med sin glaskuppel, som 
i dag er en af byens mest besøgte turistattraktio-
ner. Øverst oppe er der en formidabel udsigt over 
hele byen, ligesom man heroppe fra også kan 
kigge ned i selve rigsdagen. Entre er gratis, men vi 
råder til at bestille på forhånd.
Museumsøen. På en ø ved Spreefloden midt i 
Berlin finder vi fem museer i absolut verdens-
klasse. Museer med fine samlinger fra oldgræske 
samlinger, ægyptisk kunst, Nationalgalleriet og 
Pergamon, hvor hovedattraktionen er Zeus’ Alter. 
Museumsøen er i dag et sandt mekka for historie- 
og kunstinteresserede. 
Berlin Zoo er en af verdens artsrigeste zoologiske 
haver. I de eksotiske bygninger og de naturtro 
anlæg kan man se sjældne dyr som pandaer, 
gorillaer og kiwier. Berlin Zoo blev voldsomt 
beskadiget under 2. verdenskrig, og kun 91 dyr 
overlevede. 
Berliner Unterwelten Museum. Et spændende og 
anderledes museum i bunkere under jorden. Man 
kan i dag stadig fornemme, hvor ubehageligt det 
må have været dengang under 2. verdenskrig at 
opholde sig i de snævre rum under jorden, mens 
bomberne regnede ned over jorden. Entré ca. € 
10,- (90 minutters tur). 

Berlin er en af europas førende kulturelle hovedstæder og er igen i su-
perligaen som turistmål sammen med london, Rom og Paris. som euro-
pæisk metropol tiltrækker Berlin kunstnere, turister og forretningsfolk 
fra hele verden. Byens stemning er både mondæn og alternativ. Kon-
trasten afspejler sig overalt i byen, ikke mindst i indkøbsmulighederne. 
Her er noget for enhver smag. lige fra europas største varehus, Ka-
deWe, til små markeder og sidegadernes alternative designere. 

Fra 3 dage bus

Berlin 
- mondæn storbycharme 

TYSKLAND

Berlin
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3 / 4 / 5 dage bus

Bremen og Bremerhaven 
- Hansestaden og dens imponerende havneby

Udgangspunktet på denne rejse er Bremen, det nordvestlige Tysk-
lands pulserende hjerte og hjemby for de verdensberømte Bremer 
stadsmusikanter. Bremen byder på både historie og spændende gamle 
bydele samt moderne museer og arkitektur. en storby med alle facet-
ter - historie, tradition, hightech, videnskab og rumfart. I havnebyen 
Bremerhaven oplever vi ligeledes moderne museer i samspil med hav-
neområdernes hektiske liv.

Forslag til udflugter 

Byrundtur i Bremen
Vi ser bl.a. det 600 år gamle Rådhus med den 
fem meter høje Roland-statue. Bremer Ratskeller 
ved Rådhuset er også et besøg værd. St. Petri 
domkirken opført mellem 1042 og 1522 er byg-
get af sten fra den gamle bymur. Schnoor bydelen 
med de krogede, snævre gader og omkring 100 
gavlhuse fra 1400-1500 tallet sprudler af liv med 
kunsthåndværkere, restauranter og butikker. Den 
lille gågade, Böttcherstrasse, der snor sig af sted 
ud fra torvet. Bygningerne er ombygget mellem 
1922 og 1931 og fremstår som en charmerende 
blanding af nyt og gammelt med et væld af de-
taljer i de røde mursten. Tidligere var byen kendt 
for sin import af kaffe og havde op mod hundrede 
kafferisterier. Mest kendt er nok Kaffee Hag, hvor 
det tidligere domicil i dag rummer et spændende 
museum. Bremen huser også mange interessante, 
teknologiske arbejdspladser og museer. EADS 
Astrium Rumfartscenter er det europæiske kom-
petencecenter for bemandet rumfart. Vi får her 
indblik i, hvor meget udstyr livet som astronaut 
på rumfart kræver. I Science Center Universum 
præsenteres videnskab som eventyr. Som besø-
gende kan vi kaste os ud i et utal af skæve og 
sjove udfordringer og eksperimenter (som i Expe-
rimentarium i København). For de bilinteresserede 
anbefales besøg i Mercedes Samlefabrik. 

Bremerhaven
Hansestad Bremens havneby ligger med sit kun-
stigt anlagte havnebassin 60 km ad Weserfloden 
fra selve Bremen. Bassinet blev anlagt, da skibene 
efterhånden blev så store, at de ikke længere 

kunne anløbe selve Bremen. Terminal for ind- og 
udskibning af biler, containerterminal og udstyr 
til off-shore borerigge er et imponerende område 
at besøge. Det var også herfra, at mere end syv 
millioner udvandrede fra Europa til Amerika. I 
Deutsches Auswanderhaus er det spændende at 
følge i sporene på udvandrerne. De fantastiske 
iscenesættelser af bl.a. skib og soverum stimulerer 
alle sanser på en spændende tidsrejse gen-
nem immigrationshistorien. Det er som at være 
der selv! Fra SAIL-City højhuset midt i centrum 
får vi fra 90 meters højde et godt overblik over 
hele Bremerhaven. I videnskabshuset Klimahaus 
 Bremerhaven kan vi på egen krop opleve otte 
klimazoner langs 8. længdegrad. Hele 12.000 
kvadratmeter omhandler den betydning, klimaet 
har for jordens befolkning.

Altes Land
På sydbredden af Elben mellem Hamburg og 
Stade ligger det største frugtplantageområde i 
Nordtyskland på ca. 200 km2. Gæsterne trans-
porteres rundt i plantagerne i vogne lavet af 
æblekasser, og naturligvis får vi mulighed for at 
prøvesmage nogle af de mange frugtsorter.

Walsrode Fuglepark
I en afstand af kun 70 kilometer fra Bremen ligger 
Walsrode Vogelpark med fugle fra hele verden. 
Udover flotte anlæg og volierer er Vogelpark Wals-
rode også en flot park med masser af botaniske 
highlights, blomsterbede og planteskulpturer.

Hamburg
En spændende rundtur byder på Hamburgs store 
havneområde, Børsen, Landungsbrücke med 
nedgangen til den gamle Elbtunnel, Reeperbahn 
i St. Pauli-kvarteret, TV-tårnet med Planten und 
Blomen, Sankt Michaelis og Universitetet.

TYSKLAND

Bremen
Bremerhaven

Vi laver også julemarkedsture til 
Bremerhaven

Busrejse 3 / 4 / 5 
dage 

Højdepunkter 
• Byrundtur i Bremen midtby
• EADS Astrium rumfartscenteret
• Det tyske Udvandrerhus i Bremerhaven
• Mercedes Samlefabrik
• Klimahaus Bremerhaven
• SAIL-City i Bremerhaven
• Altes Land

Rejsens forløb
1. dag: Udrejse
Efter tidlig start går turen forbi Hamburg og til 
Bremen. 

2. dag (3. - 4. dag): Udflugtsprogram

3. 4 el. 5. dag: Hjemrejse
Hjemturen går via Stade med færge over Elben 
til Glückstadt. Herfra fortsættes til vores hjemby.

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet 
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør 
✓ Dansk rejseleder 
✓ 2/3/4 overnatninger med morgenmad
✓ 2/3/4 x middag 
✓ Buskørsel på valgte udflugter
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden 

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture

Hotel
Balladins Superior Hotel Bremen ligger i den 
nordlige del af Bremen knap syv km fra Altstadt, 
tæt ved Weser Stadion og Kunsthalle Bremen. 
Der er restaurant, bar/lounge og god mor-
genbuffet. Hotellets 144 værelser er moderne 
indrettede og har alle hårtørrer, TV og gratis 
internetforbindelse. 

Ibis Hotel Bremen Altstadt ligger centralt tæt for 
bymidte og rådhuspladsen. De 118 værelser 
er indbydende, moderne og hyggelige med 
behagelige senge og funktionelle badeværelser. 
Internetforbindelse på værelserne.
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Forslag til udflugter 

Dresden - byrundtur 
Sachsen var et selvstændigt kongerige indtil 1871, 
og hovedstaden Dresden bærer stadig tydeligt 
præg af denne status. Pragtslottet Zwinger, den 
smukke Semper Opera og Frauenkirche ligger 
langs Elbens flodløb og er alle en kulturhovedstad 
værdig. Særligt imponerende er det at se den gen-
opbyggede by, der nætterne mellem 13. og 15. 
februar 1945 nærmest blev jævnet med jorden af 
allierede bombefly. Byrundturen foregår både med 
bus og til fods i ”Tysklands Firenze”, og der bliver 
tid til at udforske byen på egen hånd.

Meissen og porcelæn
Byen Meissen er måske ikke så kendt som produk-
terne, der fremstilles her. Meissen-porcelæn har 
skrevet sig ind i den europæiske historie, og vi be-
søger den kendte fabrik, som gennem århundre-
der har fremstillet den berømte porcelæn. Her ser 
vi, hvordan leret på forunderlig vis omdannes til 
det smukkeste porcelæn, og i museet ser vi fabrik-
kens produkter fra de sidste 200 år. Naturligvis 
bliver der mulighed for at købe ind, og prisen føl-
ger kvaliteten. Inden vi vender tilbage til Dresden, 
bliver der tid til at kigge nærmere på den hygge-
lige by Meissen, der også er kendt som vinby.

Saksisk Schweiz - Elbsandsteingebirge
Vi besøger Elbsandsteingebirge, et spændende 
område i Saksiske Schweiz nær den tjekkiske 
grænse. Enestående klippeformationer på op til 
200 meters højde ligger langs Elbens snoede 
løb. Bjergene er af sandsten - heraf navnet. En 
mængde isolerede bjergtoppe viser sig i området 
og består ligeledes af et sandstensplateau med 
vilde, romantiske dalsænkninger. Det ene impo-
nerende syn efter det andet afløser hinanden. Vi 
kører en panoramatur med bussen, og der bliver 
også mulighed for en sejltur på Elben. Efter en 
dag blandt naturens forunderligheder vender vi 
tilbage til hotellet.

Görlitz - Tysklands østligste by
Görlitz er den østligste by i Tyskland beliggende 
ved grænsen til Polen og var før 2. Verdenskrig en 
af de vigtigste tyske byer. I dag er det den vestlige 
del af den tidligere sammenhængende by, som 
har beholdt navnet Görlitz. Efter 2. Verdenskrig 
blev den østlige del af byen overtaget af Polen 
og omdøbt til Zgorzelec. Neisse-floden løber gen-
nem byen, der i dag har små 60.000 indbyggere. 
Byen har to store pladser med mange smukke 
eksempler på renæssance- og barokarkitektur. 
Efter grundlæggelsen i 1071 har Görlitz gennem 
tiden haft skiftende tilhørsforhold til Sachsen og 
Preussen. I dag er byen den 6. største i Sachsen, 
delstaten som blev genoprettet i 1990 ved Tysk-
lands sammenlægning.

Men udgangspunkt i dresden, sachsernes gamle hovedstad og tysker-
nes imponerende svar på Firenze, skal vi opleve det smukke område, 
der i øst grænser op til Polen og i syd mødes af den skovklædte grænse 
til Tjekkiet. egnen taler endnu i dag sit tydelige sprog om tidligere 
tiders storhed og magt. På det kulturelle område demonstreres det i 
Meissen, hjemby for en porcelænsproduktion, der går flere hundrede 
år tilbage i tiden. Byen Görlitz ved grænsen til Polen fortæller sin egen 
historie om skiftende sachsisk og preussisk tilhørsforhold, og i selve 
dresden skal vi opleve de historiske bygningsværker, som efter de 
voldsomme bombardementer i 1945 nu igen er rejst i den gamle ho-
vedstad og knejser om muligt med endnu større pragt end førhen. sidst 
men ikke mindst byder denne rejse på betagende naturoplevelser ved 
elbens bredder i dette smukke, skovklædte hjørne af Tyskland.

5 dage bus

Dresden 
- og andre kulturperler i Tysklands østlige skovland

Busrejse - 5 dage 

Højdepunkter 
• Dresden - kulturcentrum
•  Frauenkirche, Semper operaen og Zwinger 

slottet
• Meissen - kendt porcelæn
• Saksiske Schweiz med enestående natur
• Görlitz - Tysklands østligste by

Rejsens forløb
1. dag: Afrejse til Dresden
Vi kører via Berlin til Dresden. Undervejs op-
lever vi forskellene mellem det gamle Øst- og 
Vesttyskland, selvom udviklingen i de østlige 
delstater er gået hurtigere, end mange havde 
forventet.  

2. - 4. dag: Udflugtsprogram

5. dag: Hjemrejse
Efter morgenmaden forlader vi vores hotel og 
kører retur til Danmark.

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet 
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør 
✓ Dansk rejseleder 
✓ 4 overnatninger med morgenmad
✓ 4 x middag 
✓ Buskørsel på valgte udflugter
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden 

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture

Hotel
Ibis Hotel Königstein Hotel Dresden 3* ligger i 
centrum, alle værelser er ikke rygerværelser og 
er lyst møbleret, har air-condition, bad/wc, tele-
fon, radio og tv. Trådløst internet mod betaling. 
Hotellet har restaurant og bar. 
www.ibis-dresden.de.
 
Diverse
I Tyskland benyttes Euro.
Sejltur på Elben ca. kr. 100,-.

TYSKLAND
Dresden



Busrejse - 5 dage 

Højdepunkter 
•  Erfurt - middelalder charme og interessant 

historie
• Vandretur i trækroner i Nationalpark Hainich
• De store ånders by Weimar
•  I Luthers fodspor - Eisenach, Eisleben og 

Wittenberg

Rejsens forløb
1. dag: Afrejse
Via Hamborg, Hannover, Harzen og Kassel til 
Erfurt, hvor vi bor de næste fire nætter. 

2. - 4. dag: Udflugtsprogram

5. dag: Hjemrejse
Vi tager afsked med Erfurt og Thüringen, og 
efter en ferie fuld af  spændende oplevelser går 
turen igen til Danmark. 

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet 
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør 
✓ Dansk rejseleder 
✓ 4 overnatninger med morgenmad
✓ 4 x middag
✓ Buskørsel på valgte udflugter
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden 

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture

Hotel
Radisson Blu Hotel Erfurt ligger i centrum af 
Erfurt. Et moderne 4-stjernet hotel med cen-
tral beliggenhed. Lounge, sportsbar, bistro & 
restaurant classico, bar, elevator og wellness 
afdeling. Værelser som alle er moderne indret-
tede med bad og toilet, føntørrer, TV, telefon, 
safe og internetadgang. 

Diverse 
I Tyskland benyttes Euro. 
Entréer på udflugter ca. kr. 200,-. 

delstaten Thüringen har et afvekslende landskab med store skovom-
råder, afløst af åbne vidder og dybe dale med imponerende borge og 
slotte i horisonten. Hyggelige byer og et rigt udbud af seværdigheder. 
Indbyggerne i Thüringen er gæstfri mennesker. en blanding af folk fra 
forskellige tyske stammer, påvirket af Tysklands lange opsplitning og 
den geografiske placering med mange gennemrejsende. Resultatet er 
en folkloristisk mangfoldighed af sæder og skikke. Vi bor i erfurt, som 
efter den tyske genforening er hovedstad i den genoprettede delstat 
Thüringen. en rejse hvor natur og kultur mødes! 

5 dage bus 

Erfurt
- Thüringen og Luther

flere besøg her. Weimars historie går tilbage til 
889, og byen bærer stadig præg af sin status som 
Tysklands kulturelle centrum omkring år 1800. Go-
ethes hjem, opført i 1709 i barok stil, har historisk 
interiør og byder gæster indenfor. Byens udstil-
linger går lige fra stenalderen over klassicismen til 
det moderne. Efter byvandring bliver der tid til på 
egen hånd at se nærmere på Weimar. 

I Luthers fodspor - Reformationen
I Lutherstadt Erfurt gik Martin Luther på univer-
sitetet i perioden 1501-05. I Augustinerklosteret 
levede han til 1508 og her findes hans mindested. 
Fra Erfurt tager vi fat på et par dage i Luthers fod-
spor. På en bjergtop lige uden for Eisenach ligger 
en af Tysklands bedst bevarede middalderborge, 
Wartburg. Det var her Luther blev holdt skjult i 
knap et år, efter at han var bandlyst på rigsdagen i 
Worms i 1521. I Eisleben blev Luther både født og 
døde. I 2013 genåbnede Luthers dødshus efter en 
gennemgribende renovering. De steder, hvor Mar-
tin Luther blev født i 1483 og døde i 1546, kan 
publikum nu besøge på en permanent udstilling 
”Luthers sidste vej”. Musik og bønner skaber en 
atmosfære, der taler til alle sanser. Wittenberg er 
mest kendt for Luther som boede i byen fra 1511 
og frem til sin død. I 1517 offentliggjorde han sine 
95 teser som blev indledningen til Reformationen, 
der førte til voldsomme begivenheder i Europa. 
De 95 teser hænger på døren i Wittenbergs kirke, 
og dem ser vi naturligvis. Det er også muligt at 
besøge Lutherhaus, i dag museum, hvor Luther 
og hans kone boede. Huset i det gamle Augustiner 
kloster viser interessante ting fra Luthers liv. Over-
natning ved Wittenberg anbefales.

Forslag til udflugter 

Byvandring i Erfur t
Erfurt har en fantastisk velbevaret middelalderby-
kerne med mange restaurerede renæssance- og 
bindingsværkshuse. Vi ser Augustinerklosteret 
med Luthers mindested, ”Krämerbrücke” der er 
den længste bebyggede bro i Europa, Mariendom 
og Severinkirche på Domkirkebjerget. Dertil kom-
mer mange andre vidnesbyrd om Erfurts storheds-
tid, som knudepunkt for handlen mellem Nord- og 
Sydeuropa.
Petersberg Citadellet fortæller sin egen arkitekto-
niske og kulturelle historie. Vi tager en usædvanlig 
vandring i kasematterne og de underjordiske 
gange under Citadellet - i en særlig og mystisk 
stemning.

Nationalparken Hainich med vandretur i 
 trækronerne
Gennem smukke landskaber kommer vi til Tysk-
lands største sammenhængende bøgeskov i 
Nationalparken Hainich. Her venter en ”Baumkro-
nenpfad”, en spektakulær og højtbeliggende van-
dretur i trækronerne. Fra toppen af trækronerne, 
i 44 meters højde, på en 556 meter lang stabil 
gangbro er der en storslået udsigt over hele natio-
nalparken og Thüringen. 

Weimar
Vi besøger Weimar, hvor berømtheder som Go-
ethe, Schiller, Bach, Gropius og Franz Liszt har sat 
deres præg i den tid, hvor Weimar var åndeligt og 
kulturelt brændpunkt. Også H.C. Andersen aflagde 

TYSKLAND

Erfurt
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Busrejse - 5 dage 

Højdepunkter 
• Bamberg - Tysklands ældste kongesæde 
• Det gamle bispesæde Würzburg
• Byen Rothenburg ob der Tauber 
•  ”Romantische Strasse” - Tyskland mest popu-

lære turistrute
• Den verdensberømte Frankenvin 

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder 
✓ 4 overnatninger med morgenmad
✓ 4 x middag
✓ Vinsmagning hos vinbonde
✓ Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture

Hotel
Hotel Storch ligger ved markedspladsen i 
Schlüsselfeld og består af to huse tæt på 
hinanden. Hotellet har restaurant og elevator. 
Husene er ny renoveret i 2009 og 2011. Der 
er trådløst internet adgang. Værelserne er lyst 
indrettet med TV, telefon og minibar samt bade-
værelse med douche/bad og toilet og føntørrer. 
Hotellet har også solarium, spa og sauna samt 
lille fitnessrum, der frit kan benyttes.  
www.hotel-storch.de

Diverse
I Tyskland benyttes Euro.
Entreer på udflugter ca. kr. 100,-.

1. dag: Udrejse
Vi kører med passende pauser via Hamburg, Han-
nover og Kassel til hotellet, hvor middagen venter. 

2. dag: Würzburg
vi kører til Würzburg og lægger ud med en byrund-
tur til fods. Byen er et gammelt bispesæde, hvor 
biskopperne residerede i det flotte barokslot ”Re-
sidenz”. Slottet blev hårdt ramt af bomber i 1945, 
men er i dag genopbygget. Bygningsværket med 
tilhørende park er fantastisk at opleve. Vi besøger 
den gamle bydel, markedet med Marienkapelle 
og den gamle bro, ”Alte Mainbrücke”. Mulighed 
for at nyde en god frokost og den berømte Fran-
kenvin på en af byens hyggelige vinstuer. Inden 
vi forlader byen, skal vi op til den højt beliggende 
fæstning, Marienberg. Pragtfuld udsigt!

3. dag: Kongesædet Bamberg og Frankenvin
Dagens udflugt går til Bamberg, Tysklands ældste 
kongesæde og domkirkeby. Byen har et enestå-
ende historisk bybillede, opstået gennem mere 
end 1000 år. Den er opført på syv bakker, og på 
en af dem knejser Kaiser-domkirken med sine fire 
tårne. Den er byens hjerte! Bambergs romantiske 
”Altstadt” summer af liv. Det gamle rådhus på en 
ø i floden Regnitz, ”Lille Venedig” og slotsanlæg-
get Neue Residenz med den barokke rosenhave 

er andre seværdigheder på vores rundtur i denne 
smukke by, som er berømt for øl, antikviteter, 
blomster, gartnerier og brød. To af byens bryg-
gerier sælger det verdensberømte øl, ”Bamberger 
Rauchbier”, og ølsnaps - også værd at smage! Vi 
kører forbi vinmarker og besøger en vinbonde, der 
byder på smagsprøver på vej tilbage til hotellet.

4. dag: Rothenburg og ”Romantische Straße”
Vi tager en køretur på ”Romantische Straße“ fra 
Würzburg, som danner indgang til denne kendte 
og populære turistrute i Tyskland. Vi følger de 
mindre veje gennem ”Taubertal” til middelalder-
byen Rothenburg ob der Tauber, som har bevaret 
sit historiske præg næsten uændret i århundreder. 
Tid på egen hånd til at opleve den hyggelige by og 
den flotte udsigt over Taubertal, som kan nydes 
fra borghaven anlagt, hvor borgen Reichsburg tid-
ligere lå. Muren omslutter med sine forsvarsgange 
og mægtige bastioner kostbarheder fra forgangne 
tider. Bastionen ”Spitalbastei“ er imponerende. 
Skt.-Jakobs-Kirken kan foruden de pragtfulde tårne 
fremvise tre altre af den berømte træskærer Til-
man Riemenschneider. 

5. dag: Hjemrejse
Vi tager afsked med hotellet og kører til den danske 
grænse. En dejlig kultur- og vinrejse er snart slut.

det eventyrligt smukke bjerglandskab nord for Bayern opfattes af 
mange som indbegrebet af Tyskland. Området byder på ikke mindre 
end ni naturparker, men ud over det har Franken også en fantastisk 
historie, som vi får indblik i på spændende udflugter til områdets byer. 
I folkevandringstiden var Franken hjemsted for de frankiske stam-
mer, som erobrede Gallien og dermed navngav Frankrig. Konger som 
Clodevig og Karl den store var frankere! Området er i dag et skønt 
vinområde med specielt de gode hvidvine på bocksbeutel-flasker. det 
frankiske køkken kan friste enhver madelsker, og kulturkendere kan se 
frem til at opleve fantastiske byer og bygninger, som er under beskyt-
telse af UNesCOs Verdenskulturarv. Vi besøger bl.a. Würzburg, smukt 
omgivet af vinmarker og med arkitektoniske mesterværker fra for-
skellige perioder. Kunst, kultur og Frankenvin præger Würzburg, som 
emmer af livsglad atmosfære. 

5 dage bus

Franken 
- tyske fristelser

TYSKLAND

Franken
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Busrejse - 3 dage 

Højdepunkter 
• Byrundtur i Hamburg
• Det populære Fischmarkt
• Havnerundfart fra Landungsbrücke
• Hagenbeck Tierpark – byens grønne oase
•  Mange interessante udflugtsmål til og fra 

Hamburg

Rejsens forløb
1. dag: Afrejse
Afrejse til Hamburg. Der vil allerede første 
dag være muligt at nå en eller flere af  rejsens 
udflugter / besøg.

2. dag: Udflugtsprogram

3. dag: Hjemrejse
Efter morgenmad pakkes bussen. Program efter 
ønske og aftale, inden turen går retur mod DK. 

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ 2 overnatninger med morgenmad
✓ Buskørsel på valgte udflugter
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Rejseleder eller lokal guide
• Middage, frokoster og drikkevarer 
• Entreer og sejlture

Hotel
Hotel Residence Hamburg 3* ligger i hjertet af 
Hamburg ved hovedbanegården og få minut-
ters gang fra gågaderne og Alster. Hotellet har 
morgenmadsrestaurant, reception hvor der kan 
købes drikkevarer og elevator. Alle værelser 
er komfortabelt indrettede med bad/toilet, TV, 
telefon, internet og føntørrer. 
www.hotel-residence-hamburg.de 

Diverse
I Tyskland benyttes Euro.

Hjuldamperen ”Louisiana” - En hyggelig aften med 
middag, show, musik og dans ombord. 

UDEN FOR HAMBURG BY
Walsrode Fuglepark - verdens største fuglepark 
kan byde på en samling af 4200 fugle – 675 for-
skellige arter. En stor oplevelse at gå rundt i den 
flotte park.

Lüneburger Heide - det fascinerende hedeland-
skab nord for Hamburg. Oplev naturen med heste-
vogn igennem heden.

”Schiffshebewerk” - sluseanlæg nær Adendorf

Ricklinger Landbrauerei - bryggeribesøg inkl. 
rundvisning, ølsmagning og spisning.

Vestkysten - tur igennem Koogene, Husum og 
Ejder-dæmningen.

Ophold i Friedrichstadt - byen der blev grundlagt 
i 1621, og var under Frederik III et asyl for de 
hårdt trængte protestanter. De hollandske rødder 
fornægter sig ikke, og således findes der stadig-
væk 5 forskellige trossamfund i byen. Mulighed for 
kanalrundfart med dansk talende guide.

Holsteinischer Schweiz - med sejltur på Plöner See

Gottorp Slot i Schleswig - Slesvig-Holsteins største 
slotsanlæg. Dette renæssanceslot indeholder 
Nordeuropas betydeligste samlinger af kunst, kul-
tur og arkæologi. 

Forslag til udflugter 

I HAMBURG BY
Byrundtur i Hamburg - en spændende udforskning 
af Hamburg, Tysklands næststørste by. Hamburg 
byder på en prægtig blanding af gamle, historiske 
seværdigheder samt ny og moderne arkitektur. Vi 
skal på en spændende byrundtur, hvor vi bl.a. ser 
det enorme havneområde, som udgør ikke mindre 
end 70 km2, forbi Fjernsynstårnet, Planten und 
Blomen, Speicherstadt mm. Ved søerne Binnen og 
Aussenalster beundrer vi de mondæne villaer.

Havnerundfart - kan arrangeres med kaffe eller 
spisning ombord.

Krydderimuseet i Speicherstadt - Hamburgs havn 
har tradition for handel med Østen og et ægte 
krydderimuseum så ganske oplagt. Vil man vide, 
hvad der blandes i karry, eller hvor mange varian-
ter der findes, så er det her man kan opleve det.

Modeljernbanemuseet - Miniatur Wunderland, som 
til stadighed udbygges og omfatter mere end 12 
km skinner, hvorpå omkring 900 tog kører rundt i 
det imponerende miniaturelandskab.

Fischmarkt - oplev det populære fiskemarked fra 
morgenstunden. En medrivende oplevelse!

Hagenbeck Tierpark - en grøn oase midt i Ham-
burg. Her lever mere en 1850 forskellige dyrearter 
fra alle kontinenter. Parkens panorama og åbne 
indhegninger er verdensberømte. 

Hamburg er Tysklands næststørste by med over 1,6 mio. indbyggere. 
Her er alt, hvad et nysgerrigt rejsehjerte kan begære. Her er nærmiljø, 
indkøbscentre, havneliv, internationale shows, listige beværtninger, 
forlystelsesgaderne i skt. Pauli og meget andet. Hamburg er europas 
næststørste havneby, og en tur i det over 70 kvadratkilometer store 
havneområde er noget ganske specielt, og et must, når man besøger 
byen. Hamburg sover aldrig - og så ligger den kun to timers kørsel fra 
den dansk-tyske grænse.

3 dage bus

Hamburg  
- her leves livet 

TYSKLAND

Hamburg



36

At stå på rådhuspladsen i Goslar omgivet af middelalderlige bindings-
værkshuse og lytte til det berømte klokkespil er indbegrebet af den 
stemning og charme, som Harzen gennem generationer har fortryllet 
sine turister med. læg dertil et landskab, der hæver sig over de om-
liggende regioner og byder på skovklædte bjerge, romantiske dale, 
bugtede floder og rislende vandfald - og billedet af Harzen er fuldt ud-
foldet som et af Tysklands mest populære turistmål. Vi bor i den hyg-
gelige by Hahnenklee, der ligger ved Bocksberg i hjertet af Harzen med 
smuk natur og sø lige uden for døren. Bjerget Bocksberg kan forceres 
til fods eller med svævebane. Hahnenklee er kendt som både ferie- og 
kurby på grund af det gode klima og områdets mange vandrestier. 

Busrejse - 4 / 5 dage   

Højdepunkter 
• Goslar - middelalderlig charme 
• Rammelsberg - historisk sølvmine 
• Wernigerode - den farverige by i Harzen
• Middelalderbyen Celle
• Veterantog til Bloksbjerg 
• Windbeutel - kageguf for de kræsne

Rejsens forløb
1. dag: Via Lüneburg til Harzen
Pause i Lüneburg, saltbyen på heden. Det 
”hvide guld” gjorde i middelalderen Lüneburg 
til en vigtig by. I dag vidner byens mange flotte 
bygninger om fordums rigdom. 

2. - 3. / 4. dag: Udflugtsprogram

4. / 5. dag: Hjemrejse
Frokostpause i Celle. Det var hertil, den danske 
dronning Caroline Mathilde blev forvist i 1772 
og måtte undvære sine børn indtil sin død tre 
år senere. 

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet 
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder 
✓ 3 el. 4 overnatninger med morgenmad
✓ 3 el. 4 x middag
✓ Buskørsel på valgte udflugter
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer, sejlture og togture

Hotel
RAMADA Hotel Vier Jahreszeiten 3+ råder over 
restaurant, bar, swimmingpool og sauna med 
dampbad samt fitness område. Samtlige værel-
ser har bad og toilet, TV og telefon.  

Diverse
I Tyskland benyttes Euro. 
Entreer på udflugter ca. kr. 200,-. 
Autostadt ca. kr. 100,-.

Forslag til udflugter 

Goslar og sølvminen Rammelsberg
Vi kører til Goslar, hvor vi skal på en kort byvan-
dring. Her ser vi nærmere på den gamle ”Altstadt” 
med ca. 1.000 bindingsværkshuse, rådhuset og 
det berømte klokkespil. Først på eftermiddagen 
kører vi til det historiske bjergværk, sølvminen 
”Rammelsberg”, der af UNESCO er udnævnt til 
verdens kulturarv. Der er mulighed for at komme 
ned i minen og her få en spændende underjordisk 
oplevelse. For dem, der ikke vil ind i minen, anbe-
fales besøg i stedets interessante museumshuse. 
Vi bliver modtaget med hilsenen ”Glückauf”. Hvad 
der menes med det, hører vi om på turen. Inden 
vi returnerer til hotellet, besøger vi Gustav-Adolf 
Stavkirken i Hahnenklee.

Wernigerode og Bloksbjerg
Vi besøger i det tidligere Østharzen den smukke 
gamle by, Wernigerode, med dens flotte bindings-
værkshuse og smukke rådhus. Efter tid på egen 
hånd tager vi på togtur med den gamle smalspors-
veteranbane op ad Bloksbjerg, på tysk “Brocken”, 
til Drei Annen Hohne, hvor bussen venter. Derefter 
kører vi ad skønne bjergveje tilbage til hotellet. 
Undervejs bliver der tid til eftermiddagskaffe med 
Windbeutel, områdets kulinariske kagespecialitet, 
nemlig delikate vandbakkelser med flødeskum og 
forskelligt fyld. 

Autostadt
Udflugt til temaparken Autostadt ved VW-koncer-
nens hovedsæde i Wolfsburg. Parken er verdens 
største oplevelsescenter inden for alt, der har 
med biler og motorer at gøre. Det 250.000 m² 
store areal med syv pavilloner er en seværdighed 
i sig selv. Her finder vi en perlerække af modeller 
af koncernens mange mærker. Naturligvis VW og 
Audi men også bl.a. Lamborghini og Bentley. En af 
pavillonerne er indrettet som en tidsrejse gennem 
bilens historie. Der er også mulighed for at komme 
på en sejltur gennem området, som er meget 
smukt anlagt. Sejlturen er inkluderet i entreen.

4 / 5 dage bus

Harzen
- skøn natur med masser af  historie

Vi kan tilbyde flere forskellige ho-
teller i Harzen. Hør nærmere og vi 
finder det som passer lige netop 
til jeres gruppe.

TYSKLAND

Harzen



6 dage bus

Kassel 
- Eventyrruten og Berleburg

de skovklædte bjerge og idylliske dale med rislende bække, romantiske 
byer med pyntelige bindingsværkshuse, opdæmmede søer, borge og 
slotte gør dette ophold i Hessen til en dejlig oplevelse, og med brød-
rene Grimm i bagagen er der lagt op til eventyr. Her midt i Tyskland, 
kendt for sin friske luft, gode og milde klima, bor vi i Kassel, hvor flo-
den Fulda flyder igennem. 

Fulda og Werrafloderne løber sammen og danner 
Weser. Byen er meget velbevaret, og hører med 
sine over 800 bindingsværkshuse til blandt de 
smukkeste middelalderbyer i Europa. Hjemturen 
går ad stemningsfulde og mindre veje tilbage til 
hotellet i Kassel. 

Sauerland og Bad Berleburg
Dagen står i Sauerlands tegn, og også i vestlig 
retning finder vi smukke landskaber med skove, 
floder og opdæmmede søer. Bad Berleburg er 
en lille kurby, som præges af fyrsteslægten Zu 
Sain-Wittgensteins store renæssanceslot, hvor 
prinsesse Benedikte og hendes familie bor. Slot-
tets ældste dele stammer tilbage fra 1600-tallet, 
og bygningen ligger på en klippetop tæt på bymid-
ten. Her er flere restauranter, og man kan besøge 
slotsparken med den fornemme gamle kastanje-
alle, de århundredgamle træer, vildtparken med 
forskelligt hjortevildt og komme på rundvisning på 
slotsmuseet. Slottets museum har flere tusinde be-
søgende hvert år, og man fremviser med stor iver 
de kostbare skatte og rariteter, som fyrsteslægten 
har indsamlet, mens den har resideret på slottet. 
Hen på eftermiddagen går turen tilbage til hotellet. 

Forslag til udflugter 

Eventyrruten
Vi kører ud på Eventyrruten (Brødrene Grimms 
eventyr med bl.a. Askepot og Tornerose), hvor 
vi undervejs passerer gennem flere spændende 
middelalderbyer. Der er ophold i den gamle 
”Kejserby” Fritzlar. Byen er 1250 år gammel og 
har dybe katolske rødder. Blandt byens mange 
velbevarede bygninger er blandt andet domkirken, 
markedspladsen med Rolandbrønden og store 
dele af bymuren er intakt. Efter en forlænget 
frokostpause kører vi videre til Eder Stausee, der 
af mange betragtes som den smukkeste af Tysk-
lands opdæmmede søer. Søen er 27 km lang, og 
regulerer bl.a. vandstanden i floden Weser. Over 
søen knejser den gamle borg Waldeck, hvorfra der 
er en pragtfuld udsigt over søen. Her bliver også 
et stop, inden vi fortsætter hjem til hotellet ad de 
eventyrlige veje. 

Kassel og Bad Wilhelmshöhe 
Som residensby er Kassel forsynet med fine 
museer, gallerier og arkiver. Lige udenfor byen 
ligger Europas største bjergpark med slottet Bad 
Wilhelmshöhe. Der bliver tid til at se nærmere på 
byens herligheder, hvorefter vi fortsætter mod 
slottet. I parkanlægget er der orangeri, kunstmu-
seum samt en kæmpestatue af halvguden Her-
kules. Tilsmiler heldet os en lille smule, oplever vi 
”Wasserspiele”, hvor vandet fra bakkens top ved 
Herkulesmonumentet løber gennem vandfald og 
søer for at slutte i den flotte fontæne ved slottet. 

Båd på Fulda floden
Floden Fulda løber gennem Kassel, og dagens 
tur går med båd langs de skovklædte bakker og 
frodige flodslugter frem til byen Münden, hvor 

Busrejse - 6 dage 

Højdepunkter 
• Byrundtur i Kassel 
• Middelalderbyen Fritzlar 
• Bad Berleburg 
• Kegle og danseaften 

Rejsens forløb
1. dag: Afrejse til Kassel
Via Hamburg og Hannover ankommer vi til Kas-
sel, hvor vi bor alle 5 nætter. 

2. - 5. dag: Udflugtsprogram

6. dag: Hjemrejse
Vi tager afsked med Kassel, for at køre mod 
Danmark. Hjemrejsen går gennem Hessen og 
Niedersachsen til Sleswig-Holstein.

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet 
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør 
✓ Dansk rejseleder 
✓ 5 overnatninger med morgenmad
✓ 5 x middag 
✓ Buskørsel på valgte udflugter 
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden 

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture

Hotel
Ramada Hotel Kassel City Center 4* har be-
hagelige værelser med bad og toilet, føn, TV, 
radio, safe, restaurant, café og bar. På 14. sal 
findes fitnessområde med sauna, dampbad og 
spabad. Herfra er udsigten fantastisk. 
www.ramada.de/kassel 

Diverse
I Tyskland benyttes Euro. 
Entreer på udflugter ca. kr. 200,-.

TYSKLAND
Kassel
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4 dage bus

Magdeburg 
- en perle mellem Harzen og Berlin

Magdeburg, hovedstaden i Tysklands mindste delstat sachsen-Anhalt, 
ligger smukt ved floden elben - og desuden ikke langt fra hverken Har-
zen eller Berlin, som vi naturligvis besøger på spændende udflugter 
under denne rejse. Vi bor på Hotel Ratswaage, som er centralt placeret 
med Magdeburgs historiske seværdigheder indenfor gåafstand. Vi ser 
også ”Grünen Zitadelle”, den verdensberømte arkitekt Hundertwassers 
anderledes og lyserøde bygningsværk i Magdeburg. en stor og impone-
rende oplevelse! 

Busrejse - 4 dage 

Højdepunkter 
• Historiske Magdeburg
• Quedlingburg - Harzens perle  
• Middelalderbyen Wernigerode
• Harzens betagende bjerge
• Veterantogtur
• Spændende udflugter
• Harzen - grønne bjerge
• Magdeburg - historisk centrum
• Kejserresidens 

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4* turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder 
✓ 3 overnatninger med morgenmad
✓ 3 x middag
✓  Alle nævnte udflugter ekskl. entreer og togture 
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden 

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer, sejlture og togtur

Hotel
Hotel Ratswaage 4*, Magdeburg, har restau-
rant, bar, swimmingpool, sauna og fitness-rum. 
Værelser med bad, toilet, hårtørrer og TV. 
www.ratswaage.de

Diverse
I Tyskland benyttes Euro. 
Entreer på udflugter ca. kr. 100,-.
Togtur ca. € 8,-.

1. dag: Udrejse og byvandring Magdeburg
Efter opsamling kører vi via Hamborg og Han-
nover til Magdeburg, hvortil vi ankommer sidst 
på eftermiddagen. Indkvartering og middag. Efter 
middagen tager vi på byvandring gennem Mag-
deburgs historiske centrum, hvor vi får et godt 
indblik i byens historie. Trods store ødelæggelser 
i slutningen af 2. Verdenskrig har Magdeburg 
et charmerende centrum med mange historiske 
bygninger og monumenter. Af seværdigheder kan 
nævnes katedralen, der er byens vartegn, og et af 
de første eksempler på gotisk byggeri i Tyskland. 
Desuden Petri Kirken, Rådhuset og Landagsbyg-
ningen, der blev genopført i 1953.

2. dag: Harzen - Wernigerode
Dagens udflugt går til Harzen. Først besøger vi 
den smukke gamle by Wernigerode med de flotte 
og nænsomt restaurerede bindingsværkshuse. 
Efter lidt tid på egen hånd skal vi på togtur med 
den gamle smalspors-veteranbane gennem bjer-
gene til Drei Annen Hohe, hvor bussen venter. 
Derefter kører vi ad skønne bjergveje til den gamle 
østtyske by Quedlingburg. Byen er indbegrebet af 
Harzens charme og egenart, der gennem genera-
tioner har betaget turister fra hele kloden. Med sit 
smukke gamle rådhus og omkring 1300 bindings-
værkshuse er det den skønneste by i Harzen. En 
virkelig perle for feinsmeckere!

3. dag: Berlin - Tysklands hovedstad
Berlin er dagens mål. Som hovedstad i et gen-
forenet Tyskland er der gennem de sidste 20 år 
sket en næsten ubegribelig udvikling af Berlin. 

Forandringerne er markante, og efterhånden er de 
største af anlægsarbejderne ved at være afsluttet. 
Således ser byen smukkere ud end nogensinde og 
markerer sig tydeligt som en af Europas metropo-
ler. På vores byrundtur i det centrale Berlin ser vi 
selvfølgelig Brandenburger Tor, Gedächtniskirche 
og Sejrssøjlen samt nogle af de nybyggede områ-
der omkring Potzdamer Platz. Der er frokostpause 
i byen samt tid på egen hånd, så besøg på museer 
eller en indkøbstur er også en mulighed. Sidst på 
eftermiddagen kører vi retur til Magdeburg.

4. dag: Hjemrejse og frokostpause i Hamburg
Efter et godt tysk morgenmåltid går turen igen 
mod Danmark. Undervejs er der frokostpause i 
Hamburg.

TYSKLAND

Magdeburg
Berlin

Harzen



Forslag til udflugter 

Cykeltur til Bernkastel-Kues
Efter morgenmad henter vi vores cykler og begiver 
os ud på dagens cykeltur på en smuk rute (ca. 23 
km) til Bernkastel-Kues. Byen Bernkastel breder sig 
på begge sider af Mosel og har meget at byde på, 
f.eks. de maleriske bindingsværkshuse, torvet med 
den gamle brønd, borgruinen og de små hyggelige 
gader. Et flot bagtæppe er vinmarkerne, som ses 
for enden af alle sidegaderne. Overalt i Bernkastel 
er der mulighed for at smage på vin, også på 
Mosel-Weinmuseum, der holder til i en historisk 
staldbygning. Mosel-dalens mest berømte mark, 
Bernkasteler Doctor, med Tysklands mest kostbare 
landbrugsjord, ligger ved Bernkastel-Kues. Vi sejler 
på Mosel hjem fra Bernkastel. Der er naturligvis 
også mulighed for at cykle hjem. F.eks. via en kor-
tere rute over byen Longkamp (ca. 18 km). Tilbage 
på hotellet venter kaffe og kage - som belønning. 
(For ikke-cyklister kører bussen til Bernkastel-Kues.)

Cykeltur til vinbyen Zell
Dagens cykeltur går til vinbyen Zell, den største 
vinproducerende by ved Mosel (ca. 36 km t/r).
Vi ser byens spændende seværdigheder, bl.a. en 
gotisk bygning fra 1515 og sognekirken St. Peter 
og Paul fra 1786 samt to tårne fra den middelal-
derlige bymur. Når vi har nydt byen og udsigten 
over Mosel og landskabet med de stejle vinmarker, 
cykler vi tilbage til hotellet. (For ikke-cyklister kører 
bussen til Zell). Efter middagen er der vinsmag-
ning på hotellet fra familiens egen vinproduktion. 

Besøg i Luxembourg
Tur til storhertugdømmet og byen Luxembourg. 
Byen er malerisk beliggende, mondæn og på 
samme tid tilbagetrukket og travl. Efter at have 
nydt den flotte udsigt over byen fra Bockklippen 
går turen ind til selve byen, hvor vi ser domkirken 
Notre Dame og Palais du Grand-Ducal, storher-
tugens residens. En tur gennem de europæiske 
institutioners imponerende bankkvarter og en 
spadseretur gennem den gamle bydel illustrerer 
byens modsætninger. Luxembourg byder også 
på gode butikker og hyggelige cafeer i de gamle, 
maleriske gader. 

Trier og romertiden
Dagens udflugt går til Trier, hvis historie går til-
bage til romertiden. En bytur byder på et historisk 
tilbageblik på byens glorværdige fortid. På vores 
byvandring ser vi bl.a. Porta Nigra, Rheinisches 
Landesmuseum, Konstantin den Stores basilika 
og Kejser-termerne fra romernes æra. Resten af 
dagen er til oplevelser på egen hånd. 

Busrejse - 6 dage  

Højdepunkter 
• Cykeloplevelser i de vidunderlige vinlandskaber 
• Mosels slyngede løb og kurvede floddale
• Vinmarker på stejle skrænter 
• Idyllisk sejltur på Mosel 
• Masser af pragtfulde vinoplevelser
• Skønt hotel i vinbyen Traben-Trarbach 
• Udflugt til vinbyen Zeel 
• Storhertugdømmet og mondæne Luxembourg 
• Trier grundlagt af romerne for 2000 år siden
• Vinsmagning fra hotellets egne vinmarker

Rejsens forløb
1. dag: Ankomst Traben-Trarbach
Afrejse og turen går via Hannover til Traben-
Trarbach. Sen aftensmad venter os på hotellet.

2. - 5. dag: Udflugtsprogram

6. dag: Vi vender hjem
Efter tidlig morgenmad kører vi mod nord. For-
ventet ankomst til Danmark midt på aftenen. 

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet 
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus 
✓ Dygtig og rutineret chauffør 
✓ Dansk rejseleder 
✓ 5 overnatninger med morgenmad
✓ 5 x 3-retters middag
✓ 1 x kaffe og kage 
✓ Leje af cykel 2 dage
✓ Sejltur Bernkastel-Kues til Traben-Trarbach
✓ Vinsmagning 
✓ Buskørsel på valgte udflugter
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
•  Ingen tillæg for enkeltværelse (begrænset 

antal)
• Frokoster og drikkevarer
• Yderligere entreer og sejlture

Hotel
Central Hotel Traben-Trarbach, beliggende 
tæt ved Moselpromenaden, er et hyggeligt 
familiehotel, som har været i familien i tre gene-
rationer. Dejligt indrettede værelser med bad/
toilet og TV. Hotellet har elevator, restaurant og 
hyggelig Wein- und Biergarten. 
www.central-hotel-traben.de   

Diverse
I Tyskland benyttes Euro.
Entreer på udflugter ca. kr. 100,-.

•  To dage med skønne cykeloplevelser i de vidunderlige vinlandskaber 
langs Mosels slyngede løb

•  For de mindre aktive: Busture gennem den kurvede floddal, hvor de 
berømte druer gror på stejle krænter

• Idyllisk sejltur på Mosel og masser af pragtfulde vinoplevelser
• Skønt hotel i vinbyen Traben-Trarbach med smuk Jugend-arkitektur
• Udflugter til vinbyen Zeel og mondæne Luxembourg
• Besøg i byen Trier grundlagt af romerne for 2000 år siden
• Alle udflugter, sejltur samt cykelleje er inkl. i prisen

6 dage bus og cykel

Mosel  
- vin og kultur på cykel og i bus

TYSKLAND

Koblenz

Trier
Bernkastel-Kues
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Busrejse - 6 dage 

Højdepunkter 
•  Rhindalens herligheder: borge, romantik og 

vinlandskaber
•  Rundtur med ”Winzerekspressen” 
• Koblenz - den gamle romerby
• Ædelstensbyen Idar Oberstein
• Vinbyen Bernkastel-Kues
• Smuk sejltur på Mosel
•  Hyggelige Drosselgasse med sang og musik

Rejsens forløb
1. dag: Direkte til Rüdesheim
Turen går gennem Nordtyskland. Frokostpause 
ved Hannover og videre mod Rüdesheim. Pause 
undervejs med mulighed for at spise aftensmad. 
Sen ankomst til hotellet.

2. - 5. dag: Udflugtsprogram

6. dag: Afsked med Rüdesheim
Efter tidlig morgenmad kører vi nordpå ad 
samme rute som udrejsen.

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder
✓ 5 overnatninger med morgenmad
✓ 3 x middag
✓ Buskørsel på valgte udflugter
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Frokoster og drikkevarer
•  Rhinen i Flammer - sejltur m/3-retters menu
• Vinsmagning, entreer og sejlture

Hotel
Central Hotel 3* superior er et hyggeligt familie-
drevet hotel beliggende i centrum af Rüdesheim 
ved markedspladsen / gågaden og kun få 
minutters gang til ”Drosselgasse”. Restau-
rant, bar, elevator og velindrettede værelser 
alle med bad, toilet, hårtørrer, tv og safe. Et 
stemningsfyldt hotel midt i Rüdesheim - tæt på 
Drosselgasse.
www.centralhotel.net.  

Diverse
I Tyskland benyttes Euro. 
Entreer på udflugter og sejltur Mosel ca. kr. 375,-.

Forslag til udflugter 

Oplevelser i idylliske Rüdesheim
Om formiddagen viser rejselederen rundt i vores 
dejlige værtsby Rüdesheim. Senere kører det 
lille tog ”Winzerexpressen” os en fin tur rundt 
i byen og ud i vinmarkerne. Om eftermiddagen 
vinsmagning hos en vinbonde i byen. På Asbach 
Uralt fabrikken ser vi, hvordan den tyske ”cognac” 
fremstilles - og så skal vi naturligvis smage på den 
gode drik. Resten af dagen er til egne oplevelser. 
F.eks. besøg i Siegfrieds Mekaniske Musikkabinet, 
som rummer en imponerende samling af selvspil-
lende lirekassemaskiner. Eller skøn gåtur op til Hil-
degard van Bingens kloster, som hun grundlagde 
i 1165. Klostret blev senere ødelagt, men et nyt 
blev bygget i 1903. Hun er blevet kaldt middelal-
derens største kvinde. Efter middagen er der mu-
lighed for at følge med rejselederen på tur i den 
navnkundige Drosselgasse, gaden der sprudler af 
musik og dans og glade stunder.

Mosel-sejltur og vinbyen Bernkastel-Kues
Med kurs mod Mosel kører vi gennem det 
pragtfulde naturområde Hunsrückbjergene til 
Traben-Trarbach. Herfra med båd til vinbyen 
Bernkastel-Kues, utvivlsomt den smukkeste by ved 
Mosel. Vi slentrer i byen og nyder middelalder-
stemningen og de skønne, spidstagede bindings-
værkshuse. Ad naturskøn rute retur til Rüdesheim. 

Koblenz, Loreley og festfyrværkeri
Dagens udflugt begynder med en tur ad den 
smukke vej langs Rhinen til Koblenz. Ved flodens 
smalleste sted tårner Loreley-klippen stejlt op. 
Førhen var stærke understrømme her skyld i 

mange grundstødninger. I dag symboliseret af 
Loreley-statuen, en smuk jomfru, som lokker 
sømænd i ulykke. I den gamle romerby Koblenz 
ser vi borgen Ehrenbreitstein. Heroppe er der 
et storslået panorama over Mosel og Rhinen og 
”Deutsches Eck” - landtangen mellem de to floder. 
Tilbage i Rüdesheim er resten af eftermiddagen til 
egne oplevelser. 

Rhinen i Flammer - aftentur
Sidst på dagen skal vi med båd fra Rüdesheim på 
en pragtfuld aftensejltur med middag om bord. 
Undervejs nyder vi det fantastiske skue, ”Rhinen i 
Flammer”, som oplyser borge og bjergsider med 
et pragtsprudlende festfyrværkeri. 

Idar Obersteins ædelstens-mekka
Vi besøger Niederwald-monumentet, hvorfra der 
er en storslået udsigt over Rhindalens vinland-
skab. Mulighed for at tage svævebanen ned over 
vinmarkerne tilbage til Rüdesheim. Om eftermid-
dagen kører vi til Idar Oberstein og besøger et 
af de mange ædelstenssliberier, som byen er så 
berømt for. Måske vi skal bruge vores sidste aften 
i Rüdesheim til hygge i Drosselgasse?

Rüdesheim er Rhinens kendte og hyggelige hovedby. Her taler vi om 
”Rhinromantik”, der oser af stemning og atmosfære. dette kan bl.a. 
opleves i den livlige og glade gade, drosselgasse, fyldt med små bu-
tikker og hyggelige vinstuer. Vi skal også på udflugter i området - til 
deutches eck, Koblenz, Bernkastel-Kues, blot for at nævne nogle og 
selvfølgelig ”Rhinen i Flammer” - den berømte sejltur på Rhinen med 
fyrværkeri og spisning om bord.

6 dage bus

Rhinen i Flammer 
- Rüdesheim, Rhinromantik, festfyrværkeri

TYSKLAND
Rüdesheim



Busrejse - 5 dage 

Højdepunkter 
• Stralsund med historisk bykerne
• Fascinerende Lübeck 
• Tysklands største ø, Rügen 
• Hitlers ferieparadis Prora 
• ”Mecklenburgische Seeplatte” 
• Hansestaden Rostock 
• Havneromantik i Wismar 

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør 
✓ Dansk rejseleder
✓ 4 overnatninger med morgenmad
✓ 4 x middag 
✓ Togtur til Kap Arkona
✓ Alle nævnte udflugter ekskl. entreer og sejlture
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture

Hotel
InterCityHotel Stralsund 3* ligger centralt i byen 
og tæt på den middelalderlige gamle bydel. Ho-
tellet har restaurant og bar. Gode lyse moderne 
værelser med bad og toilet, TV, radio, internet-
adgang og minibar. Gratis adgang til offentlig 
transport i Stralsund. 

køn by som har en drejebro. Herfra skal vi på en 
dejlig sejltur gennem flere af de smukkeste søer, 
Fleesensee og Kölpinsee. Nyd denne dejlige tur, 
hvor vi oplever den skønne natur fra vandsiden. 
I Damerow er det muligt at nyde frokosten ved 
et fiskerøgeri. Vi besøger også den største by i 
området Waren.  

4. dag: ”Molli” og Rostock
I dag kører vi til Kühlingsborn via Bad Doberan, 
hvor vi skal ud at køre med en ganske særlig at-
traktion, den historiske smalsporede jernbane, 
”Molli”, som har kørt på denne strækning siden 
1886. Vi skal på en romantisk tur gennem flotte 
landskaber. Herefter videre til den hyggelige 
badeby Warnemünde og Rostock, den næsten 
800 år gamle Hansestad, der har bevaret meget 
af sin oprindelige charme. I hjertet af Rostock 
ligger byens vigtigste kirker. Skt. Marien har et 
astronomisk ur fra 1472 og fra kirketårnet i Skt. 
Petri-kirke har man en god udsigt over den gamle 
bydel og havn. På Neuer Markt ligger det histori-
ske rådhus og universitetets hovedbygning ligger 
midt på gågaden. 

5. dag: Wismar og hjemrejse
Wismar, den smukke gamle Hansestad, er kendt 
for sin havneromantik. Mange af byens gamle 
borgerhuse, kirker og pladser er omhyggeligt re-
staurerede. Byen har også Nordtysklands største 
markedsplads med de store murstenskirker blandt 
de mange værdifulde vidnesbyrd fra hansetiden, 
der fik UNESCO til at erklære byanlægget for ver-
denskulturarv. Efter tid i byen fortsætter vi mod 
den danske grænse og tilbage til vores udgangs-
punkt i Danmark.

1. dag: Lübeck og Stralsund
Vi kører til Lübeck, hvor vi holder frokostpause. Vi 
fortsætter via Rostock til Stralsund. Tid til en kort 
rundtur i bykernen inden vi indkvarteres på vort 
hotel, som ligger i gåafstand fra den middelalder-
lige bydel og havnen. 

2. dag: Rügen
Første stop er Kap Arkona på spidsen af Rügen. 
Af de majestætiske klinter af hvidt kridt, som rager 
op af det blågrønne hav, er den mest berømte 
den 118 meter høje Königstuhl. Det sidste stykke 
kører vi med et lille tog op til resterne af de 1000 
år gamle fæstningsvolde. Der er en flot udsigt over 
Østersøen. Vi fortsætter til det store ferieparadis 
Prora, som Hitler lod opføre som et badehotel til 
arbejderklassen. Den 4 km lange bygning skulle 
ifølge planen kunne huse 20.000 feriegæster 
fordelt på 10.000 værelser á 2,5 x 5 meter - alle 
med havudsigt. Byggeriet blev påbegyndt i 1936, 
men nåede aldrig at blive færdigbygget og blev 
først åbnet for besøgende i 1993. Vi fortsætter til 
kurbyen Binz med den lange promenade og derfra 
til den mondæne badeby Sellin. På vej til hotellet 
lægger vi vejen forbi Putbus med den berømte 
cirkusplads og fyrsteresidens. 

3. dag: ”Mecklenburgische Seenplatte”
”Mecklenburgische Seenplatte”  er det største 
sammenhængende system af søer og kanaler 
i Europa og bliver kaldt „landet med de tusind 
søer“. Området omfatter Müritz-Nationalpark, 
med Tysklands næststørste sø, Müritz, og flere 
fuglereservater. Vi kører til byen Malchow en rigtig 

Hansestaden stralsund ligger i delstaten Mecklenburg-Vorpommern, 
ved stralsund, som er et stræde i Østersøen. den geografiske nærhed 
til øen Rügen har også indbragt byen betegnelsen ”porten til Rügen”. 
den historiske bykerne har bevaret sit middelalderlige præg. den er 
med sin historie, den enestående beliggenhed ved vandet og de mange 
historiske bygninger et highlight i den nordtyske region. Rügen er med 
sine 976 km² Tysklands største ø og næsten dobbelt så stor som Born-
holm og består egentligt af cirka 30 halvøer og småøer. Øen er forbun-
det med fastlandet af en højbro, der er over 4 kilometer lang.

5 dage bus

Rügen-Stralsund
- Mecklenburg - Vorpommern 

TYSKLAND

Mecklenburg-
Vorpommern

Rügen  
Stralsund
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Busrejse - 5 / 6 dage 

Højdepunkter 
• Besøg i Kejserby Fritzlar
• Tysklands største bryggeri Warsteiner
•  Berleburg besøg prinsesse Benediktets slot
• Atta-hulen i Attendorn 
• Ramsbeck besøg i bjergminen

Rejsens forløb
1. dag: Afrejse
Turen går forbi Bad Segeberg, Lüneburg, Celle 
og videre til Hannover. Ankomst til Olsberg, hvor 
vi skal bo under hele opholdet.

2. - 4. / 5. dag: Udflugtsprogram

5. / 6. dag: Hjemrejse
Efter morgenmad forlader vi vores hotel og 
sætter kurs mod Danmark. 

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder
✓ 4 / 5 overnatninger med morgenmad
✓ 4 / 5 x middag
✓ Buskørsel på valgte udflugter
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture

Hotel
Park Hotel i Olsberg er et godt hotel beliggende 
midt i en kurpark, væk fra gadelarm, og med 
kun 5 minutters gang til centrum. Værelserne er 
lyse og hyggelige og har alle balkon, sat TV, te-
lefon og gode badeværelser med brusebad og 
føntørrer. Der er bar og keglebane i kælderen. 
Hotellet har også elevator. 
Se mere på www.parkhotel-olsberg.de

spændende besøg i byen går turen videre til en 
lokal virksomhed, der fremstiller snaps og likører. 
Her skal vi på rundvisning og nyde et par smags-
prøver. Hjemturen går forbi Biggesee, hvor der 
venter os en smuk sejltur. 

Atta hulen
Ad naturskønne veje bringer denne udflugt os til 
Atta-hulen i Attendorn. En drypstenshule, hvor vi 
skal på underjordisk rundvisning blandt de smukke 
klippeformationer, skabt af årtusinders vanddryp.

Ramsbeck-minen
Turen går til Ramsbeck, hvor vi besøger bjergmi-
nen, der var i drift indtil 1974. I minen udvandt 
man bly samt zink, og som et sideprodukt også 
sølv. Iført overtrækstøj og hjelm kører vi med det 
lille bjergtog 1,5 km ind i bjerget. Her er der en 
rundvisning i de gamle miner, og undervejs hører 
vi om tidligere tiders minedrift. Atter ude i fri luft 
besøger vi det tilhørende museum.

Musikaften 
Hvis der er interesse, arrangerer Panter Rejser en 
hyggelig musikaften med mulighed for en svingom. 

Forslag til udflugter 

Warsteiner bryggerierne
Vi kører til Tysklands største bryggeri, Warsteiner. 
Her venter os en spændende og grundig rundvis-
ning. Ligeledes er der mulighed for at nyde en god 
frokost samt et par smagsprøver. Efter besøget 
fortsætter vi til ølbyen Warstein, hvor vi evt. nyder 
eftermiddagskaffen. 

Berleburg
Dagens udflugt går til Berleburg for et besøg på 
slottet, hvor prinsesse Benedikte bor sammen 
med sin familie. Herfra fortsætter vi til Kahler 
Asten, Sauerlands højeste punkt, hvor der er en 
fantastisk udsigt over det bjergrige landskab. Ef-
termiddagen tilbringer vi i det kendte sommer- og 
vintersportsområde Sternroth, hvor interesserede 
har mulighed for en sjov og kildrende tur på ”Ro-
delbahn” (bobslæde). 

Eder Stausee og Fritzlar
I det sydlige Sauerland kører vi gennem Winter-
berg, et af områdets mest kendte feriesteder, til 
Eder Stausee. Søen er mest kendt fra 2. Verdens-
krig, hvor englænderne gjorde brug af en speciel 
bombe, der kunne slå smut på vandet i et forsøg 
på at sprænge dæmningen. Vi fortsætter til den 
gamle domkirke- og kejserby Fritzlar, der opstod 
omkring Benediktiner klosteret i år 724. Byen har 
mange smukke og velholdte bindingsværkshuse. 

Olpe og Biggesee
Vi kører gennem de smukke Ebbegebirge til byen 
Olpe, beliggende i Westfalens største og smuk-
keste dal, med godt 26.000 indbyggere. Her 
ses endnu ruiner af den gamle byfæstning. Efter 

Midt i Tyskland ligger sauerland smukt mellem Harzen og Rhinen. Om-
rådet byder på smalle dale med skovdækkede bjerge, rislende bække 
og romantiske byer med fine bindingsværkshuse. sauerland er desuden 
kendt for sin rene og sunde luft. Olsberg er en af sauerlands mest  
hyggelige byer. den har sammen med de omkringliggende småbyer  
ca. 10.000 indbyggere, og i selve Olsberg finder vi mange hyggelige 
cafeer, restauranter og butikker.

5 / 6 dage bus

Sauerland 
- særpræget midttysk natur

TYSKLAND
Sauerland



Busrejse - 4 dage 

Højdepunkter 
•  Helgoland, naturoplevelser og billige indkøb
•  Indsigtsfulde og spændende byrundture i 

Tønder, Møgeltønder og Friedrichstadt
• Danmarks største naturfænomen Sort Sol

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus 
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder 
✓ Sejltur t/r til Helgoland
✓ Lokalguide til Sort Sol 
✓ 3 overnatninger med morgenmad
✓ 3 x middag
✓ Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og yderligere sejlture

Hotel
Landgasthof Tarp 3* blev opført i 1911. Hotel-
let er blevet udbygget løbende gennem årene, 
har restaurant, egen keglebane samt elevator. 
Hyggelige værelser med TV, telefon, bad og 
toilet.
www.landgasthof-tarp.de

Diverse
I Tyskland benyttes Euro. 
Entreer på udflugter ca. kr. 100,-.

og fodgængere og cyklister har derfor kronede 
dage. Hen på eftermiddagen forlader vi Helgoland 
og sejler til fastlandet. Retur til hotellet og middag.

3. dag: Tønder, Møgeltønder og Sort Sol 
Hen på formiddagen kører vi til Tønder, Danmarks 
ældste købstad. Byen har en herlig charme med 
skønne, snørklede gader, gamle idylliske huse, 
et væld af interessante museer og spændende 
seværdigheder. Gågaden med de mange små for-
retninger byder på gode indkøbsmuligheder. Det 
er værd at besøge Drøhses Hus med den store 
udstilling af Tønderkniplinger, samt Det Gamle 
Apotek. Der bliver tid på egen hånd – også til fro-
kost. Vi fortsætter til idylliske Møgeltønder, hvor vi 
besøger Møgeltønder Kirke og ser Schackenborg 
Slot udefra, hvor Prins Joachim driver landbrug og 
bor med sin familie. Sidst på eftermiddagen allierer 
vi os med en lokal naturvejleder og håber så, at 
stærene er klar over, at vi kommer netop denne 
dag for at opleve det fantastiske naturfænomen 
Sort Sol. Vi nyder sen middag på hotellet. 
 
4. dag: Friedrichstadt og hjemrejse
Efter god tid til morgenmaden pakker vi bagagen 
og kører til Friedrichstadt, der blev grundlagt i 
1621, og under Frederik III blev et asyl for de 
hårdt trængte protestanter. De hollandske rødder 
fornægter sig ikke, og således findes der stadig-
væk fem forskellige trossamfund i byen. Mulighed 
for kanalrundfart samt tid til at opleve den hyg-
gelige by. Hen på eftermiddagen kører vi mod 
Danmark og vores hjemegn.

1. dag: Schleswig og Dannevirke
Efter opsamling fortsætter vi mod grænsen og 
Schleswig. Byen har en flot historisk bydel, hvor 
den gamle danske domkirke overstråler alt andet. 
Her findes det 12 meter høje Bordesholm Alter 
udført af Hans Brüggemann. Tavlen er fra 1521 
og har næsten 400 udskårne figurer. Der bliver 
også god tid på egen hånd i byen til frokost, shop-
ping mm. Inden vi kører til hotellet i Tarp, skal vi 
forbi Dannevirke. Denne defensive jordvold blev 
konstrueret tværs over den jyske halvøs smal-
leste sted under vikingetiden. Den blev sidste 
gang brugt til forsvarsformål under krigen i 1864. 
Herefter kører vi til den lille hyggelige by Tarp for 
indkvartering samt middag. 

2. dag: Helgoland
Efter tidlig morgenmad kører vi til Büsum, hvorfra 
vi kl. 9.30 sejler til Helgoland. Helgoland ligger ca. 
70 km fra fastlandet og består af to øer, hovedøen 
og badeøen Dünen. En omtumlet tilværelse som 
både dansk, tysk og engelsk besiddelse endte 
med en “besættelse” af området. Studenter fra 
bl.a. universitetet i Heidelberg plantede i 1950 
Europaflaget på øerne, og i dag er de del af For-
bundsrepublikken. Som et randområde i Europa 
har Helgoland toldfri status. Det mærkes på 
prisniveauet. Vores landkending er den karak-
teristiske klippe “Lange Anna”, og straks efter 
kommer ”border bådene” for at sejle os i land på 
hovedøen. Fra landgangen på ”Unterland” er der 
181 trin (elevator mod betaling) til øens flade top 
og området “Oberland”, hvorfra der er en smuk 
udsigt. Der er ca. 1600 fastboende på Helgoland 
og op til 6.000 turister på daglig visit. Øen er bilfri, 

•  Sejltur til den toldfrie ø Helgoland, som byder på fantastiske naturop-
levelser og billige indkøb

•  Vi ser og hører nærmere om de omtumlede forhold, egnen har oplevet 
som henholdsvis tysk og dansk område

•  Indsigtsfulde og spændende byrundture i Tønder, Møgeltønder og 
Friedrichstadt

•  Vi oplever Danmarks største naturfænomen Sort Sol, hvor stære i 
store flokke danner fascinerende mønstre på himlen

4 dage bus

Schleswig - Holstein 
- Sort Sol og ø-oplevelser på Helgoland

Også mulighed for overnatning i 
Tønder eller Rudbøl.

TYSKLAND

Tønder

Helgoland
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Busrejse - 7 dage 

Højdepunkter 
• Den berømte by Colmar 
• Vinrutens smukke veje langs vinmarkerne
• Besøg hos vinbonde
• Strasbourg - multietnisk metropol
• Blomsterøen Mainau
• Heidelberg 

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder
✓ 6 overnatninger med morgenmad
✓ 6 x middag
✓ Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture

Hotel
Hotel Bären ligger midt i Schwarzwald i den 
hyggelige by Oberharmersbach. Et hyggeligt 
familiedrevet hotel med elevator, have, musik-
kælder, ølstue og bar. Værelserne har bad og 
toilet, TV, føntørrer og safeboks. Musik en eller 
flere aftener. 
Det er muligt at besøge et Schwarzwälder snap-
sebrænderi i nærheden og få smagsprøve (ko-
ster kr. 15,00 pr. person). www.baeren-oh.de. 

1. dag: Afrejse
Turen går forbi Hamburg, Hannover og Göttingen 
til overnatningshotellet.

2. dag: Ankomst til Schwarzwald
Vi fortsætter via Heidelberg, Karlsruhe til Hotel 
Bären i Oberharmersbach. Velkomstdrik og der-
næst vil vi få vist, hvordan man laver Schwarzwäl-
der Kirschtorte. 

3. dag: Heldagsudflugt - Alsace
Vi kører til Colmar, hvor vi starter med en rundtur 
med det lille tog ”Petit Train”. Med sine små 
gader og velplejede huse er det en fornøjelse at 
bevæge sig rundt i den charmerende by til fods. 
Det berømte Maison des Têtes, rådhuset og andre 
af byens seværdigheder er inden for række-
vidde. Specielt Musée d’Unterlinden med Mathias 
Grünewalds’ berømte altertavler fra Isenheim er 
blandt trækplastrene. Efter frokost kører vi på den 
berømte ”Route du Vin”. Som en lille eventyrvej 
ligger Vinruten, der fra gammel tid har forbundet 
de mindre byer med hinanden. Byerne var den-
gang udsatte og lå på en befærdet rute. Derfor er 
der ofte bymure omkring de maleriske småbyer. 
I dag hilser de små vinstuer og kølige kældre os 
velkomne. Undervejs besøger vi en vinbonde for at 
høre om og smage på egnens produkter. 

4. dag: Mainau - blomsterøen i Bodensøen
Under Trediveårskrigen blev Mainau en kort 
periode indtaget af protestantiske krigere med 

svenske rødder, og i dag er der stadig en nær 
forbindelse mellem Sverige og Mainau. I over 70 
år var øen ejet af Lennart Bernadotte, en fætter til 
dronning Ingrid. Han gjorde for alvor øen kendt. 
Tusindvis af sommerblomster sammen med palmer 
og appelsintræer gør øen til en uforglemmelig 
oplevelse, et sandt blomsterparadis! 

5. dag: Strasbourg i Alsace
I det nordlige Alsace ligger Strasbourg, kendt som 
europæisk centrum. Byen huser EU-parlamentet 
samt en række råd og domstole. Men byen er 
også en romantisk middelalderby og har i flere 
århundreder været et nordeuropæisk brændpunkt. 
Med sin placering i et område, der har skiftet 
tilhørsforhold flere gange, bærer byen en kulturel 
arv, hvor der kan spores både tysk og fransk ind-
flydelse. Kvarteret omkring domkirken er præget 
af mindre butikker i en hyggelig atmosfære, og 
”Petite France” med små maleriske kanaler er ikke 
uden grund omtalt som en af de smukkeste og 
mest charmerende bydele i hele Europa. 

6. dag: Heidelberg 
Vi tager afsked med vores dejlige hotel og føl-
ger den flotte Schwarzwald Hochstrasse. Vi når 
Heidelberg, smukt beliggende mellem den 568 m 
høje Königstuhl og floden Neckar. Slottet var fra 
13. til 18. århundrede residens for kurfyrsterne af 
Pfalz og har ligget i ruiner siden franskmændenes 
ødelæggelser 1689 og 1693. Slotsruinen er Tysk-
lands største og er delvis genopbygget som tu-

schwarzwald er idyllisk beliggende i den sydvestlige del af Tyskland. 
Romerne gav Schwarzwald navnet: ”Silva Nigra” – den sorte skov, og 
schwarzwald er i dag en af de skønneste, mest populære, varierede 
og romantiske destinationer i Tyskland. storslået natur, dybe dale, 
krystalklare søer og småbyer med bindingsværkshuse er regionens 
markante kendetegn. Rejsen bringer os også til det frugtbare Alsace, 
der mellem Rhinen og bjergkæden Vogeserne indbyder med sine vidun-
derlige landskaber og charmerende småbyer. Både arkitektur, mad og 
vin, ligesom det oprindelige elsassiske sprog, er trods regionens nuvæ-
rende franske status temmelig tyskpræget. På de østvendte skråninger 
dyrkes druer til de skønneste hvide vine.

7 dage bus

Schwarzwald og Alsace  
- skove, bjerge og vin

TYSKLAND

Schwarzwald
Colmar

Strasbourg

ristmål. Der udstilles blandt andet det berømte 
Heidelberger-fad fra 1751 med et rumindhold 
på 221.726 liter. Forlænget frokostpause i 
Heidelberg og videre mod overnatningshotellet.

7. dag: Hjemkomst
Med passende pauser undervejs går turen mod 
Danmark, som vi når sidst på eftermiddagen.

ANDRE UDFLUGTSMÅL:
Glaskunst i Schwarzwalds sidste glasværk, 
Dorotheenhütte.
Det enestående friluftsmuseum ”Vogtsbauern-
hof - typiske Schwarzwald-gårde fra 1600-tallet.
Frilandsmuseet ”Vogtsbauernhof - imponerende 
huse og gårde fra de svundne århundreder.



5 dage bus

Spreewald - Berlin
- nordtysk kanalidyl

Mellem Berlin, dresden og Cottbus finder vi en af Nordeuropas mindre 
kendte naturperler, nemlig spreewald, som med sine 480 km2 og sit 
finmaskede net af kanaler, åer og bække i dag er et fredet område, 
hvor motorsejlads er forbudt, og hvor selv postbuddet må stage sig 
frem i sin lille postbåd gennem Tysklands ”Grønne Venedig”. Turen 
byder også på besøg i dresden, som efter 2. Verdenskrigs bombarde-
ment nu igen fremstår som europæisk kulturby med bygninger genop-
ført efter originale tegninger. ligeledes besøg på Meissen Porcelæn, 
fabrikken som gennem århundreder har frembragt europas fineste og 
mest kostbare porcelæn. I Berlin når vi en byrundtur til de største se-
værdigheder som Brandenburger Tor, Rigsdagsbygningen, Gedächtnis-
kirche, Checkpoint Charlie og besøg i legendariske spandau Zitadelle.

Busrejse - 5 dage  

Højdepunkter 
• Cottbus ved Spreefloden
• Kanesejlads på idylliske kanaler 
• Meissen - kendt porcelæn 
• Dresden - kulturcentrum
• Frauenkirche i Dresden 
• Semper Opera & Zwinger Slottet
• Spandau Zitadelle i Berlin

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør 
✓ Dansk rejseleder
✓ 4 overnatninger med morgenmad
✓ 4 x middag
✓ Sejltur - Kanefart i Lübbenau
✓ Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og yderligere sejlture

Hotel
SORAT Hotel Cottbus 4* ligger ved Slotskirke-
pladsen i den gamle bydel. Tidløs design og en 
personlig atmosfære præger hotellet. Terrasse 
ud til pladsen, bar og sauna. Elevator. Alle 
værelser har bad og toilet, TV, radio, telefon, 
hårtørrer, internetadgang mm.
I Berlin bor vi på et dejligt hotel med alle mo-
derne bekvemmeligheder.

Diverse
I Tyskland benyttes Euro.
Entreer på udflugter ca. kr. 100,-.

digt kongerige indtil 1871, og hovedstaden Dres-
den bærer tydeligt præg deraf. Slottet Zwinger, 
den smukke Semper Opera og Frauenkirche ligger 
langs Elbens flodløb og er alle en kulturhovedstad 
værdig. Særligt imponerende er det at se den 
nyligt genopbyggede by, der nætterne mellem 13. 
og 15. februar 1945 nærmest blev jævnet med 
jorden af allierede bombefly.

4. dag: Berlin og byrundtur
Vi forlader Cottbus og kører nordpå til Berlin. 
På en byrundtur ser vi bl.a. Brandenburger Tor, 
Gedächtniskirche og Sejrssøjlen, Rigsdagsbyg-
ningen, Charlottenborg, den fælles nordiske 
ambassade, Checkpoint Charlie, de sidste rester af 
Berlinmuren, samt de nye områder ved Potsdamer 
Platz. Tid på egen hånd inden vi kører til vores 
dejlige hotel, hvor middagen venter.

5. dag: Besøg Spandau Zitadelle og hjemrejse
Efter morgenmad pakker vi bussen og kører til det 
smukke renæssancefort, Spandau Zitadelle. Fortet 
blev afsluttet i 1594 med fire bastioner og blev 
betragtet som uindtageligt. Det har været brugt 
til diverse formål gennem tiderne, bl.a. som am-
munitionsfabrik under Trediveårskrigen og gasla-
boratorium under 2. Verdenskrig. I dag er stedet 
museum, og vi får en rundvisning, inden vi kører 
tilbage til Danmark.

1. dag: Cottbus og Spreewald
Vi kører via Neumünster mod Berlin. Med pas-
sende pauser undervejs ankommer vi sidst på ef-
termiddagen til Cottbus, ca. 125 km syd for Berlin. 
Byen ligger ved floden Spree i udkanten af Spree-
wald. Området er også hjemegn for sorberne, et 
folkeslag på omkring 50.000 personer, der har 
eget sprog og stolte, kulturelle traditioner. 

2. dag: Kanefart Lübbenau
I dag skal vi på sejltur. En ”Kanefart”, hvor man 
mageligt kan læne sig tilbage og lade sig fragte 
gennem det imponerende landskab. Undervejs 
går vi i land - med mulighed for at nyde en ”lokal” 
frokost. Efter ophold i Lübbenau er vi sidst på 
eftermiddagen tilbage i Cottbus, hvor der er tid til 
at se nærmere på byens seværdigheder. Under 
middagen er der sikkert nok at snakke om efter 
dagens vandfart.

3. dag: Meissen og Dresden
Meissen og Dresden står på dagens program. 
Byen Meissen er måske ikke så kendt som produk-
terne, der fremstilles her. Meissen-porcelæn har 
skrevet sig ind i den europæiske historie, og vi be-
søger den kendte fabrik. Her ser vi, hvordan leret 
på forunderlig vis omdannes til det smukkeste 
porcelæn, og i museet ser vi fabrikkens produkter 
fra de sidste 200 år. Naturligvis kan vi købe, og 
prisen følger kvaliteten. Sachsen var et selvstæn-

TYSKLAND

Berlin
Cottbus

Dresden
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4 dage bus

Stade 
Bremen - Lübeck - Hamburg

Inden for bekvem afstand, lidt vest for Hamburg, ligger den gamle 
Hansestad stade, hvor vi skal bo lige op til den gamle bydel. Udover at 
stade har et charmerende centrum, er afstanden til vores udflugtsmål i 
Hamburg, Bremen, lübeck og Husum så passende, at vi også skal på tur 
dertil og opleve byernes seværdigheder og specielle atmosfære.

udbygges og omfatter mere end 12 km skinner, 
hvorpå omkring 900 tog kører rundt i det impone-
rende miniaturelandskab.

3. dag: Bremen og Bremerhaven
Bremen byder på både historie og spændende 
gamle bydele samt moderne museer og arkitektur. 
Bremen er en storby med alle facetter – historie, 
tradition, hightech, videnskab og rumfart. Vi op-
lever bl.a. det 600 år gamle rådhus med den 5 
meter høje Roland-statue foran på torvet, usæd-
vanlig arkitektur i den traditionsrige Böttcher-
strasse, St. Petri domkirken og tæt der ved byens 
ældste kvarter, Schnoor. Bremer Ratskeller ved 
Rådhuset er også et besøg værd. Ved nedgangen 
til Ratskeller står en bronzestatue af Bremer 
Stadtmusikanterne, inspireret af Grimms eventyr 
af samme navn. I havnebyen Bremerhaven ople-
ves ligeledes moderne museer i samspil med det 
hektiske liv på havneområderne i Bremerhaven. I 
det tyske udvandrerhus - Deutsches Auswande-
rerhaus - der er kåret som Europæisk Museum 
2007, følger de besøgende i sporene på de mere 
end syv millioner mennesker, der udvandrede til 
oversøiske destinationer fra Bremerhaven.

4. dag: Husum og hjemrejse 
Efter morgenmaden forlader vi Stade og følger 
Elben mod Altstadt, hvor vi sejler over Elben fra 
Wischhafen til Glückstadt, og kører derefter mod 
Husum. Havnebyen Husum ved Nordsøen har i 
løbet af de sidste århundrede udviklet sig til en 
lille ”shopping- og kulturmetropol”, hvis særlige 
charme er kendt langt udover bygrænsen. Byen 
har et renæssanceslot opført i slutningen af det 
16. århundrede der, med sin smukke slotspark, er 
Husums vartegn. På torvet står en skulptur af figu-
ren Tine, der er en søster til fiskerpigen Amanda 
i Kerteminde. Efter ophold i Husum kører vi mod 
Danmark.

1. dag: Lübeck
Efter opsamling kører vi til Lübeck, en af Nordtysk-
lands mest maleriske gamle byer og en pulserende 
kultur- og handelsby med en rig historie og mange 
tilbud til gæsterne. Lübeck er også berømt ude i 
verden for sin middelalderlige charme, marcipanen 
og vartegnet Holstentor og er i virkeligheden en 
ø, som med store borganlæg og mure var beskyt-
tet mod røvere og pirater. Mulighed for at opleve 
byen på egen hånd i de hyggelige gader eller en 
sejltur rundt om den gamle del af Lübeck. Sidst 
på eftermiddagen når vi Stade og hotellet. Efter 
indkvartering er der mulighed for at se nærmere 
på byen eller benytte hotellets faciliteter. Middag 
på hotellet.

2. dag: Hamburg 
Vi starter med en byrundtur - en spændende ud-
forskning af Hamburg, Tysklands næststørste by. 
Hamburg byder på en prægtig blanding af gamle, 
historiske seværdigheder samt ny og moderne 
arkitektur. På vores tur rundt i byen ser vi bl.a. 
det enorme havneområde, som udgør ikke mindre 
end 70 km2, forbi Fjernsynstårnet, Planten und 
Blumen, Speicherstadt mm. Ved søerne Binnen 
og Aussenalster beundrer vi de mondæne villaer. 
Herefter bliver der tid på egen hånd. Hvis der er 
stemning for det, kan vi arrangere en havnerund-
fart eller hvad med et besøg i modeljernbane-
museet - Miniatur Wunderland, som til stadighed 

Busrejse - 4 dage 

Højdepunkter 
• Stade - flot gammel bydel 
• Lübeck - malerisk gammel by
• Hamburg - pulserende storby
• Bremen - Hansestad med havneby
• Husum - hyggelig shoppingby 

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder
✓ 3 overnatninger med morgenmad
✓ 3 x middag
✓ Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture

Hotel
Ramada Hotel Stade 3* ligger ved den gamle 
bydel i centrum af Stade. Hotellet har elevator, 
restaurant og bar. Der er 65 komfortable værel-
ser som alle er udstyret med bad og toilet, føn-
tørrer, skrivebord, telefon, TV, minibar og safe. 
I komplekset ligger også bowlingbaner. Hotellet 
har både ryger og ikke ryger værelser. Der er 
trådløst internet på hotellet mod betaling. 
www.Ramada.de 

Andre forslag
Også velegnet til en tur i november-december, 
hvor der er traditionelle julemarkeder i Stade, 
Lübeck, Bremen og Hamburg.

TYSKLAND

Bremen
Hamburg

AdVeNT
Også velegnet til en tur i novem-
ber-december, hvor der er tra-
ditionelle julemarkeder i stade, 
lübeck, Bremen og Hamburg.



6 dage bus

Thüringer Wald 
- tysk kultur i skovklædt charme

Her i grænselandet mellem Thüringen og Bayern finder vi Thüringer 
Wald, et naturskønt område med forholdsvis lave bjerge og Tysklands 
størst sammenhængende skovområde. Områdets højeste punkt er Hohe 
schneekopf ved Oberhof med sine næsten 1000 m. 
Vi bor i hovedbyen suhl med ca. 38.000 indbyggere og en lang tradi-
tion inden for våbenindustri, de sidste år dog kun inden for jagtvåben. 
I byen finder vi indtil flere kirker, et våbenmuseum og et køretøjsmu-
seum. Her er butikker, caféer, restauranter og ikke mindst de smukke 
bindingsværkshuse. Byen er et ideelt udgangspunkt for vandreture i 
området samt oplevelser og afslapning.

Gotha og Inselberg
Turen går til den gamle residensby Gotha, med 
besøg i det imponerende slot Freidenstein, der 
huser Tysklands eneste fuldstændigt bevarede 
barokteater. Efter besøget går turen videre til 
Inselberg, hvor der bliver tid til frokost, og hvorfra 
der en smuk panoramaudsigt.

Erfur t
Erfurt har en fantastisk velbevaret middelalder-
bykerne med mange restaurerede renæssance 
og bindingsværkshuse. På vores byrundtur ser 
vi Augustinerklosteret med Luthers mindested, 
”Krämerbrücke” der er den længst bebyggede bro 
i Europa, Mariedom og Severinkirche på Domkir-
kebjerget. Dertil kommer mange andre vidnesbyrd 
om Erfurts storhedstid, som knudepunkt for hand-
len mellem Nord og Sydeuropa.

Forslag til udflugter 

Feengrotten i Saalfeld
Turen går mod Saalfeld. Byens hovedattraktion er 
drypstenshulen Feengrotten, hvor der arrangeres 
fantastiske rundvisninger. Vi oplever den even-
tyrlige atmosfære i de fortryllende, underjordiske 
huler akkompagneret af lys og musik. På vej til-
bage til hotellet besøger vi Watzdorfer bryggeriet i 
Bad Blankenburg, der har brygget øl siden 1411. 

Lauscha og Sonnenberg med legetøjmuseum
Vi kører gennem det smukke midt-Thüringen. Un-
dervejs passerer vi smukke og hyggelige småbyer, 
hvor flere af husene er beklædt med skifer. Første 
stop bliver i Lauscha, byen hvor man opfandt glas-
kuglen, der pynter juletræet så smukt. Vi besøger 
et glaspusteri med udstilling- og salgslokaler. 
Videre til legetøjsbyen Sonnenberg, som for 300 
år siden stod for ca. 20% af verdens samlede 
legetøjsproduktion. Besøg i byens spændende 
legetøjsmuseum.

Lutherbyen Eisenach og Schmalkalden
Dagens udflugt inkluderer smuk panoramatur i 
den nordlige del af Thüringer Wald. Turen går 
bl.a. gennem byerne Ilmenau og Waltershausen til 
Eisenach, byen der mest er kendt som ”Lutherby”. 
Martin Luther gik på Latin- og Præsteskole her i 
perioden 1497 – 1501. Dernæst fortsætter turen 
gennem den idylliske bindingsværksby Schmal-
kalden, for mange også kendt som Thüringens 
”Rothenburg”. 

Busrejse - 6 dage 

Højdepunkter 
• Suhl’s kirker og museer
• Drypstenshulen Feengrotten
• Watzdorfer bryggeriet
• Besøg i glaspusteri
• Legetøjsbyen Sonnenberg
• Panoramatur gennem Thüringer Wald
• Lutherbyen Eisenach
• Residensbyen Gotha
• Slottet Freidenstein med barokteater
• Panoramaudsigt ved Inselberg
• Domkirken i Erfurt

Rejsens forløb
1. dag: Afrejse til Suhl
Turen går forbi Hamburg og Hannover med 
ankomst til hotellet sidst på eftermiddagen.

2. - 5. dag: Udflugtprogram

6. dag: Hjemrejse
Vi forlader hotellet og følge samme rute som på 
udrejse. Hjemkomst sidst på dagen.

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder
✓ 5 overnatninger med morgenmad
✓ 5 x middag
✓ Buskørsel på valgte udflugter
✓  Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden 

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture

Hotel
Vi bor på det dejlige Hotel Thüringen 4* centralt 
beliggende i Suhl ved et skønt park- og søom-
råde. Her findes reception, elevator, restaurant, 
bistro, udendørs terrassecafé, sauna og sola-
rium. Alle værelser har bad, toilet, telefon, TV 
og minibar. Ved godt vejr arrangerer hotellet 
gerne udendørs grill-buffet. 
www.hotel-thueringen-suhl.de

TYSKLAND

Thüringer Wald
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og man forventer mellem 1,5 og 2 millioner besø-
gende om året.

Vincent van Gogh
Museet indeholder verdens største maleri samling 
af Vincent van Gogh. Det giver unik mulighed for 
at følge kunstnerens udvikling og sammenligne 
hans malerier med værker af andre kunstnere fra 
samme periode. Samlingen omfatter også 200 
malerier, 500 tegninger og 700 breve og værker 
af Gauguin og Toulouse-Lautrec.

Anne Frank Hus
Anne Franks Hus er stedet, hvor Anne Frank under 
2. Verdenskrig skrev i sin dagbog om sit liv i skjul 
og daglige begivenheder. Fotografier, historiske 
dokumenter, film og den originale dagbog er en 
del af Anne Franks Hus` faste udstilling.

Andre muligheder og besøg
Amsterdam Historisch Museum
Amstelkring Museum  
Tulipanmuseet 
Begijnhof
Heineken Experience
Stedelijk Museum
Willet Holthuysen Museum

Forslag til udflugter 

Byrundtur og sidegadernes charme
Fra bussen ser vi blandt meget andet Rijksmuseet, 
Anne Frank Hus, Kongeslottet, Red Light District 
og talrige af de typiske gavlhuse. Amsterdam 
opleves bedst til fods og på byvandringen kom-
mer vi gennem de små gader, langs kanalerne, 
over broerne og oplever sidegadernes charme på 
nærmeste hold.

Kanalrundfart
På kanalrundfarten, hvor der undervejs bliver 
fortalt på dansk, fornemmer vi tydeligt, at byen er 
bygget på mere end 80 øer, og bybilledet er præ-
get af kanalerne og de nederlandske 1600-tals 
huse med deres karakteristiske og sammenbyg-
gede, høje gavle.

Dinner Cruise
To timers dinner cruise, hvor der undervejs gen-
nem Amsterdams smukt belyste kanaler og havne-
bassiner serveres en lækker 4-retters menu inkl. 
drikkevarer.

UDVALGTE ATTRAKTIONER

Rijksmuseum 
Guldalderkunsten og de store mesterværker af 
Frans Hals, Vermeer og især Rembrandts helt fan-
tastiske sceneri af Nattevagten tiltrækker mange 
besøgende til Rijksmuseum. Museet genåbnede i 
april 2013 efter en gennemgribende renovering 

Busrejse - 4 dage 

Højdepunkter 
• Anne Frank Hus
• Vincent van Gogh Museum
• Rijksmuseum 
• Dinner Cruise
• Gratchenfart
• Ølsmagning hos Heineken
• Austronaut cookkies

Rejsens forløb
1. dag: Afrejse - Amsterdam
Turen går gennem Tyskland forbi Hamborg, 
Bremen og forventet ankomst til Amsterdam 
ved aftenstide. 

2. - 3. dag: Udflugtsprogram

4. dag: Hjemrejse
Efter oplevelsesrige dage må vi tage afsked 
med Amsterdam, og vi følger samme rute som 
på udturen.

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus 
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder
✓ 3 overnatninger med morgenmad
✓  Alle nævnte udflugter ekskl. entreer og sejlture
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse  
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture

Hotel
I Amsterdam og nærmeste omegn findes mange 
gode hoteller, som er velegnede til grupper. Vi 
hjælper selvfølgelig med at finde det hotel som 
passer bedst til gruppen og til den rigtige pris. 
Vi foreslår hotel med morgenmad og middage 
på forskellige restauranter i byen.

Diverse
I Holland benyttes Euro.

Holland er andet og mere end blomster, det vil vi erfare på denne 
rejse. det flade landskab gennemskæres af kanaler og diger. I hori-
sonten ses de typiske vindmøller, der danner den smukke ramme for 
de idylliske småbyer med gamle huse. Ved Amstel flodens udmunding 
finder vi Hollands største by Amsterdam, der med rette er berømt for 
sine kanaler og 1600-tals huse med de karakteristisk sammenbyggede 
gavle. Byen summer af liv, og trafikken er livlig både til vands, hvor 
mindre både dominerer, og til lands, hvor cyklisterne er talrige. et væld 
af broer, fortøjede husbåde langs kanalerne og små caféer på hvert et 
gadehjørne understreger byens intime stemning. 

4 dage bus

Amsterdam 
- Kanaler, kunst og multietnisk storbyliv

HOLLAND
Amsterdam

skift bussen ud og flyv direkte fra 
Billund eller København til Am-
sterdam. Vi sørger for flybilletter 
og bus til transfer og udflugter.



5 dage bus

Bruxelles  
- for tid og nutid mødes i Europas centrum

I Bruxelles lever historien stadig side om side med en hektisk nutid. 
For få århundreder siden blev mange af landets vigtige beslutninger 
truffet i laugshusene omkring Grand Place. I dag træffes her i byen be-
slutninger, der vedrører millioner af mennesker i eU. Vi får et grundigt 
indblik i det store spind af forskellige opgaver, der løses i eUs regi, og 
vi vil nyde byens usædvanligt smukke historiske pladser og bygninger. 
Belgiens hovedstad er om noget en sydende smeltedigel af forskellige 
interesser, kulturer og sprog. det er, som om byens arkitektur under-
bygger stemningen på en helt særegen måde. Gamle sirligt dekorerede 
huse står side om side med moderne bygningers glatte spejlfacader 
- ganske som ville de endnu blande sig i historien og give deres besyv 
med i den nye tid.

Forslag til udflugter 

Bruxelles - byrundtur
Vi oplever et spændende udvalg af byens mange 
historiske seværdigheder. Første del foregår til 
fods. På Grand Place ligger byens rådhus flankeret 
af laugshuse. Dette er ubestridt en af verdens 
smukkeste pladser. Siden det 13. århundrede 
byens mødested, handelsplads, turneringsplads 
etc. Franske tropper ødelagde pladsen i slutnin-
gen af 1600-tallet, men heldigvis valgte man at 
genopbygge pladsen i endnu større pragt. De 
forskellige laugshuse forsøger at overgå hinanden 
i pragt, men perlen er ubestridt rådhuset, hvis 
facade er dekoreret med utallige figurer, som il-
lustrerer byens historie. Vi ser naturligvis også 
Manneken Pis, som for Bruxelles er, hvad Den 
lille Havfrue er for København. I de hyggelige små 
restaurationsgader konkurrerer etablissementerne 
om gæsternes opmærksomhed med overdådige 
udstillinger af deres friske råvarer. Fra den impo-
nerende domkirke fortsætter vi med bussen forbi 
det smukke Justitspalads, Storhertugens Palads, 
Parc du Cinquantaire med den smukke triumfbue 
og tre spændende museer, nemlig militærmuseet, 
Det kongelige museum for kunst og historie og 
endelig det store automobilmuseum. Vi slutter en 
oplevelsesrig byrundtur med et kort ophold ved 
Atomium - et jernkrystalmolekyle forstørret 165 
mill. gange.

Brügge
Den gamle del af Brügge er med sit netværk af 
kanaler et enestående eksempel på middelalder 
arkitektur. Brügge var på den tid næsten lige så 
smuk og rig en by som Venedig, takket være den 
centrale placering for handelsruterne til England, 
Baltikum og Orienten. Vi lægger ud med en smuk 
sejltur på kanalerne. Derefter tid på egen hånd 
til at opleve byen. Besøg f.eks. det imponerende 
klokketårn med fantastisk udsigt og imponerende 
mekanik på tårnets klokkespil. I Vor Frue Kirke er 
Michelangelos statue af Madonna og Jesusbarnet. 
Kniplinger kan studeres i museet ”Kantcentrum”, 
og på Groenige Museum kan man beundre ma-
lerier af de flamske mestre. Besøg også byens 
chokolademuseum – belgisk chokolade er ver-
densberømt, og historien om den liflige spise fra 
kakaobønne til chokolade illustreres på bedste vis.

EU og Waterloo
Vi begynder med en kort rundvisning i EU-
Parlamentet, der giver os et godt indtryk af ”EU i 
dag” samt mulighed for at møde et af de danske 
medlemmer, som fortæller om arbejdet som EU-
parlamentariker. Efter frokost i EU-medlemsre-
stauranten kører til Waterloo. Det var her, Europas 
skæbne i 1815 blev beseglet, da Napoleons trop-
per blev slået af koalitionsstyrkerne under ledelse 
af engelske general Wellington og tyske general 
Blücher. Ved den senere Wienerkongres blev 
Napoleons kejserrige delt mellem sejrherrerne. Vi 
besøger museet med det fantastiske panorama-
maleri, der illustrerer slaget ved Waterloo.

Busrejse - 5 dage 

Højdepunkter 
• Byrundtur i Bruxelles
• Brügge med middelalderarkitektur
• Besøg i EU-Parlamentet
• Waterloo og Napoleon
• Øl smagning

Rejsens forløb
1. dag: Udrejse
Efter tidlig start går turen med passende pauser 
undervejs forbi Hamborg, Hannover, Dortmund 
og gennem Holland til Bruxelles.

2. - 4. dag: Udflugtsprogram

5. dag: Hjemrejse
Hjemturen foregår ad samme rute som på ud-
rejsen. Sidst på dagen når vi vores hjemby.

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet 
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør 
✓ Dansk rejseleder 
✓ 4 overnatninger med morgenmad
✓ 4 x middag
✓ Buskørsel på valgte udflugter 
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden 

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture
• Rejse og afbestillingsforsikring 

Hotel
Hotel Ibis Brussels Centre Sainte Catherine er 
beliggende i centrum. Alle værelser er med bad 
og toilet. Fra hotellet er der 5 minutters gang til 
Grand Place og Slagtergaden.

Bruxelles
Brügge
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Busrejse - 4 / 5 dage  

Højdepunkter 
•  Amsterdam - kanaler, museer og byliv  
• Aalsmeer - verdens største blomsterauktion 
•  Idyllisk kanaltur i Amsterdam
• Rijksmuseet med Rembrandts ”Nattevagten” 
• Keukenhof - verdensberømt blomsterpark
•  Zuiderzee dæmningen - ingeniørkunst 
• Hyggelig markedsstemning i Volendam 
•  Spændende besøg på osteri

Rejsens forløb
1. dag: Udrejse og ingeniørkunst
Med passende pauser når vi den hollandske 
grænse. På den 32 km lange Zuiderzee dæm-
ning holder vi pause og beundrer den impo-
nerende ingeniørbedrift. Vi ankommer til vores 
hotel, hvor middagen venter. 

2. - 3. / 4. dag): Udflugtsprogram

4. / 5. dag: Afsked med Holland
Vi forlader hotellet og kører mod Danmark.

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus 
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder 
✓ 3/4 overnatninger med morgenmad
✓ 3/4 x middag
✓ Buskørsel på valgte udflugter
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture

Hotel
Golden Tulip Alkmaar er et moderne hotel med 
76 rummelige værelser, 3 restauranter, hyggelig 
bar med pejs, saunaer, fitness og skønhedssalon. 
Værelserne har alle moderne bekvemmeligheder. 
Telefon, arbejdsbord, internetadgang, TV, bad, 
toilet og hårtørrer. Både ryger og ikke-ryger 
værelser. Alkmaar er berømt for sit ostemarked. 
En tur langs byens fattig huse og 1300-tals huset, 
hvor osten førhen blev vejet, er absolut en ople-
velse. www.hotelalkmaar.nl

Diverse
I Holland benyttes Euro. 
Entreer på udflugter: Kanalrundfart ca. € 10. 
Rijksmuseum ca. € 13. Keukenhof ca. € 15. 
Blomsterauktion i Alsmeer ca. € 6.

Forslag til udflugter 

Amsterdam og kanal rundfart
Amsterdam er med rette berømt for sine kanaler 
og 1600-tals huse med de karakteristisk sam-
menbyggede gavle. Den multietniske by summer af 
liv, og trafikken er livlig både til vands, hvor mindre 
både dominerer, og til lands, hvor cyklisterne er 
talrige. Et væld af broer, fortøjede husbåde langs 
kanalerne og små cafeer på hvert et gadehjørne 
understreger byens intime stemning. Under en 
kanalrundfart fornemmer vi tydeligt, at byen er 
bygget på mere end 80 øer. Senere er der tid 
til besøg på Rijksmuseum med bl.a. Rembrandts 
berømte maleri ”Nattevagten”. Andre muligheder 
blandt byens utallige seværdigheder er f.eks. det 
flotte Van Gogh Museum eller Anne Franks Hus.

Havnestemning og osteribesøg
Dagens udflugt begynder med besøg i den gamle 
stemningsfyldte by Volendam, som med sin hyg-

gelige havn ligger helt ud til Ijselmeer. Oplagt at 
slentre en tur langs havnen og smage på lækre 
specialiteter ved de bugnende boder. På et osteri 
i nærheden ser vi nærmere på osteproduktionen. 
Herfra tilbage mod Alkmaar, hvor der bliver tid på 
egen hånd. 

Blomsterauktion og Keukenhof
Vi skal tidligt op i dag. Morgenmaden nydes i bus-
sen undervejs til verdens største blomsterauktion i 
Aalsmeer. Hver dag bliver millioner af blomster og 
potteplanter solgt her. Scenariet med sit spraglede 
blomstervælde og auktionens leben opleves bedst 
fra kl. 7.30, hvor der er åbent for besøgende. 
Herefter fortsætter vi til den berømte blomsterpark 
Keukenhof. Vi imponeres over den store mangfol-
dighed af duftende forårsvækster. I parken finder 
vi de smukkeste sorter af løgplanter produceret 
af egnens gartnerier. Bl.a. tulipaner, narcisser, 
hyacinter og fresier.

Tag forskud på foråret, hvor Holland er et sandt farveorgie af et blom-
stertæppe. I mangefarvede skaktern breder marker med tulipaner og 
andre løgplanter sig, så langt øjet rækker. læg hertil vindmøller, kana-
ler, diger samt byer med velbevaret arkitektur fra før Rembrandts tid, 
og billedet af det typiske Holland er komplet.

4 / 5 dage bus

Holland 
- blomsterpragt og kanalfar t

HOLLAND

Amsterdam
Keukenhof

Aalsmeer



 

Krydstogter 
- populær og afslappet rejseform

Alle måltider og drikkevarer til maden inkluderet under hele flodkryds-
togtet.
Udflugter med Panter Rejsers egen bus under krydstogtets landgange 
er inkluderet.
Moderne 2 eller 3 dækker skibe med hyggelig restaurant, loungebar 
og dansegulv, reception, aircondition og soldæk med liggestole til fri 
afbenyttelse.
Alle kahytter er udvendige med stort vindue og indrettet med bad og 
toilet, føntørre, 220 V, TV og safe.

Moskva til Sankt Petersborg 
Oplev et fænomenalt krydstogt mellem Ruslands 
hovedstad Moskva og St. Petersborg, som Peter 
den Store grundlagde. 11 dages ”Gyldne skatte” 
krydstogt med besøg i mange gamle russiske 
byer, som giver et fantastisk indblik i russisk histo-
rie, kultur, farverig folklore, religion og den venlige 
russiske befolkning. Om bord er der underholdning 
og tid til afslapning. Også mulighed for at starte i 
Sankt Petersborg og slutte i Moskva. Vi sørger for 
bestilling af flybilletter.

Krydstogter til hele verden
Oplev første klasses underholdning fra teater, 
shows til casino, forskellige restauranter, barer og 
saloner, spa og træningscenter, swimmingpools, 
butikker og dejlige kahytter i forskellige kategorier. 
Man keder sig aldrig om bord! Udsigten nydes 
fra en liggestol eller man kan deltage i nogle af 
de mange aktiviteter som dans, aerobic, quizzer, 
konkurrencer mm.
Alle måltider om bord er inkluderet, og vi sørger 
for rejseleder på krydstogtet og arrangerer udflug-
ter, når skibet er i havn. Som oftest sejler skibet 
om natten - om dagen opleves den by og det land 
skibet anløber.
En fantastisk rejseform for grupper - oplev de po-
pulære krydstogter fra København til Sankt Peters-
borg og Baltikum eller de Norske fjorde og fjelde. 
Alternativt er der mange muligheder i Middelhavet 
- et typisk krydstogt er på 7 nætter. 

Andre krydstogter:
Dourofloden i Portugal
Krydstogt langs Kroatiens smukke kyst
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FLODKRYDSTOGTER 
Seinen - fra Normandiet til Paris
•  Skønt krydstogt på Seinen fra Honfleur i Nor-

mandiet til Paris
•  Vi oplever det mondæne strandliv ved ”Blom-

sterkysten”
•  Spor efter vikingerne og Jeanne d’Arc i Rouen, 

hvor vi også ser byens imponerende katedral
•  Besøg i Monets fantastiske blomsterhave med 

museum i Giverny
•  På den helt store byrundtur i Paris ser vi en per-

lerække af byens markante seværdigheder
•  7 dage med 4 nætter om bord, 1 nat på udrejse 

og 1 nat i Paris

Mosel og Rhinen - Cochem, Rüdesheim og Stras-
bourg
•  Populært krydstogt fra Cochem til Strasbourg på 

romantiske Rhinen og skønne Mosel
•  Smuk natur, fremragende vine og gamle fortryl-

lende byer
•  Spændende byrundture i Cochem, Rüdesheim, 

Mainz og Strasbourg
•  Besøg på 1200-tals borgen Thurant med ene-

stående udsigt
•  Mulighed for festlig aften i Rüdesheims berømte 

gade, Drosselgasse
•  7 dage med 4 nætter om bord og overnatning i 

Tyskland på ud og hjemrejse

Beskrivelse af det populære Tulipankrydstogt i 
Holland og Belgien og det klassiske Donau kryds-
togt ses på de næste 2 sider.
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På dette farvestrålende forårskrydstogt til Holland og Belgien nyder vi 
fra floder og kanaler de karakteristiske landskaber glide forbi i hori-
sonten med vindmøller og tulipanmarker i betagende farvesymfonier. 
Tulipanen som Hollands nationalsymbol oplever vi under et besøg i den 
berømte blomsterpark Keukenhof. skibet sejler om dagen, og alle mål-
tider serveres om bord. Om aftenen lægger skibet til kaj, hvilket giver 
os mulighed for at udforske både charmerende Amsterdam, autentiske 
Rotterdam og betagende Antwerpen.

5 dage flodkrydstogt

Holland - Belgien  
- Tulipankrydstogt 

HOLLAND
Amsterdam

Antwerpen

Flodkrydstogt  
- 5 dage 

Højdepunkter 
•  Storbyoplevelser i både Bruxelles og Amster-

dam
• Kanalrundfart i Amsterdam 
• Keukenhof - overdådig blomsterpark 
• Rotterdam - verdenshavn
• Antwerpen med autentisk stemning

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltvær./kahyt  med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder
✓ 3 x overnatning på skibet
✓ 1 x overnatning på udrejse eller hjemrejse
✓ 4 x morgenmad
✓ 4 x middag
✓ 2 x frokost
✓  Drikkevarer i forbindelse med måltider på 

skibet
✓ Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse / enkeltkahyt
• A-kahyt på skibet 
• Yderligere frokoster og yderligere drikkevarer
• Entreer og yderligere sejlture 

Skibet
Et moderne 2 eller 3 dækker skib, og alle kahyt-
ter er udvendige med stort vindue, moderne 
indrettet med bad og toilet, føntørrer, 220 V, TV 
og safe. Kahytterne er fordelt på øverste dæk 
(A) og hoveddækket (B). Hyggelig restaurant, 
lounge-bar og dansegulv, reception, souvenir-
butik, aircondition og soldæk med liggestole til 
fri afbenyttelse.

Diverse
På hele turen benyttes Euro.

videre via Schelde floden til Antwerpen, som har 
stolte traditioner inden for søfart og handel og er 
en af verdens største havne. Det oplever vi tyde-
ligt, når vi på vej ind i havnen sejler side om side 
med enorme, oceangående fartøjer af alle nationa-
liteter. Før middagen om bord er der mulighed for 
at udforske den gamle middelalderlige bydel med 
smukke borgerhuse, slottet og den syv-skibede 
domkirke. Vi ligger ved kaj i Antwerpen natten 
over.

4. dag: Bruxelles 
Efter morgenmaden om bord forlader vi skibet og 
sætter kurs mod Bruxelles. På vej mod centrum 
ser vi nogle af byens seværdigheder, og et ophold 
i byen giver tid til at hilse på Manniken Pis, se 
Grand Place, Slagtergaden samt Gallerierne. Efter 
en oplevelsesrig dag kører vi til vores overnat-
ningshotel i Tyskland.

5. dag: Hjemrejse 
Efter morgenmad kører vi retur mod Danmark 
mætte af rejsens mange indtryk og fornøjelser.

Krydstogt Antwerpen - Amsterdam 

På denne rejse er forløbet omvendt i forhold til 
ovenstående beskrivelse. Vi starter i Antwerpen og 
slutter i Amsterdam, men selve rejsens indhold er 
som beskrevet herover. 

NB! Forbehold for ændringer i rejseplanen pga. af 
ændringer i vandstanden.

Krydstogt Amsterdam - Antwerpen 

1. dag: Danmark - Amsterdam
Efter tidlig opsamling kører vi med passende 
pauser mod syd og når sidst på eftermiddagen 
Amsterdam. Vi går om bord på vores flodkryds-
togtskib og nyder en velkomst-cocktail, mens 
besætningen præsenteres. Efter en super mid-
dag om bord er der mulighed for en spændende 
rundfart på Amsterdams kanaler. Vi oplever 
byens tætte stemning med de karakteristiske 
handelshuse fra dengang, Holland var en mægtig 
kolonimagt og førende inden for verdenshandel. Vi 
ligger ved kaj natten over.

2. dag: Amsterdam - Utrecht - Keukenhof  - Rot-
terdam
Vi nyder formiddagen om bord på skibet, mens 
vi sejler mod Utrecht og Rotterdam. Frokost om 
bord. I Utrecht møder vi bussen, og mens skibet 
tager kurs mod Rotterdam, er der mulighed for 
udflugt til den berømte blomsterpark Keukenhof. 
Parken er en overdådig farvesymfoni, og her 
finder vi de smukkeste sorter af alverdens løg-
blomster, f.eks. tulipaner, narcisser, hyacinter og 
fresier. Vi kører mod Rotterdam, hvor vi igen går 
om bord på vores skib. Mens skibet ligger ved kaj 
i Rotterdam natten over, deltager vi i festaften om 
bord med 4-retters menu.

3. dag: Rotterdam - Holland Diep - Antwerpen
Tidlig morgen lægger skibet fra kaj med kurs mod 
Antwerpen. Vi kommer gennem Hollands Diep 
(indlandshav), og efter sluserne ved Volkerrak 
og Kreekak krydser vi grænsen til Belgien. Herfra 
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1. dag: Afrejse mod Donau
Efter opsamling fortsætter vi mod syd forbi Ham-
borg og Hannover til hotel i Midttyskland.

2. dag: Passau og Linz
Efter morgenmad fortsætter vi via Nürnberg og 
Regensburg. Midt på eftermiddagen passerer vi 
Passau, som ligger smukt, hvor floderne Inn og 
Ilz møder Donau. Vi kommer til Linz, hvor skibet 
venter os. Efter indkvartering og præsentation 
af skibets besætning nyder vi en dejlig middag. 
Turen fører os gennem smukke landskaber, hvor 
skovklædte bjerge, vinmarker og middelalderborge 
glider forbi.

3. dag: Wien - valsekongernes by
Vi anløber Wien tidligt om morgenen. Efter mor-
genmad skal vi på byrundtur, hvor vi bl.a. ser Ope-
raen, Hofburg, Parlamentet, Det gotiske Rådhus, 
Børsen og Karlskirken. Sidste del af byrundturen 
foregår til fods i Wiens gamle bydel. Frokost på 
båden. Om eftermiddagen afslapning eller besøg 
på det smukke Schönbrunn Slot. Midt på aftenen 
sejler skibet fra Wien.

4. dag: Budapest 
Mellem de skovklædte Pilisbjerge og Slovakiets 
slette passerer vi Esztergom. Videre gennem 
smukke flodlandskaber ved Donauknæet Visegrád 
og Sibrikhøjen, som hæver sig 280 meter over 
Donau. Vi ser den romantiske barokby Szentendre 
med syv kirker og når Budapest ved frokosttid. 
Frokost på båden inden vi i vores bus tager på by-
rundtur, først på Pest-siden med den imponerende 
Helteplads, den tidligere paradegade Andrássy út 
forbi Operaen, St. Stephan kirken, Parlamentet og 
TV-huset. Vi kører over Margit broen til Buda-si-

den med Borghøjen, Kongeslottet og den smukke 
Kæde-bro. Efter pause ved Fisker-bastionen og 
Mathias-kirken kører vi op på Gellért bjerget til 
Frihedsgudinden og nyder den storslåede udsigt 
over byen. Vi slutter til fods i gågadekvartererne, 
hvor der er tid på egen hånd. 

5. dag: Budapest på egen hånd
Oplevelser på egen hånd i Budapest. Rejselederen 
giver gerne gode tips! Eller tag med på udflugt på 
den ”Ungarske Prærie” til en af de gamle pusz-
tagårde. Efter opvisning i den specielle ungarske 
ridekunst, er der bl.a. mulighed for at ride og be-
søge staldene. På et 200 år gammelt ”husmands-
sted” får vi et solidt måltid mad og vin - tilberedt 
på ungarsk maner. Efter en festlig, folkelig og for-
nøjelig dag kører vi tilbage til båden (mod tillæg).

6. dag: Bratislava 
Efter afslappende formiddag og frokost om bord 
når vi Bratislava i den sydvestlige del af Slovakiet. 
Bratislava er musikkens by, og i fortiden optrådte 
Mozart, Haydn, Beethoven, Rubinstein og Hummel 
her. Efter byvandring i byens historiske centrum 
bliver der tid på egen hånd, inden vi ved aftenstide 
sejler videre mod Østrig. Festaften med 4 retters 
menu. 

7. dag: Dürnstein - Melk 
Ankomst til byen Dürnstein, formiddagsudflugt i 
den flotte, maleriske by, som bl.a. er kendt for sit 
smukke kloster. Frokost om bord. Om eftermid-
dagen udflugt til ”Stift Melk”, Østrigs største og et 
af verdens mest berømte klostre. Efter rundvisning 
går vi igen om bord, og kursen sættes mod Linz.

8. dag: Afsked med skibet
Morgenmad om bord og tager vi afsked med ski-

Flodkrydstogt -  
9 dage 

Højdepunkter 
• Spændende byrundture i Wien, Budapest og 
• Bratislava
• Donaus perler
•  ”Stift Melk”, Østrigs største og mest berømte 

kloster
• Det imponerende Schönbrunn i Wien
• Udflugt til den ungarske prærie - Putztaen

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltvær./kahyt  med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder
✓ 6 overnatninger på skibet
✓ 8 x morgenmad
✓ 8 x middag
✓ 4 x frokost
✓  Drikkevarer i forbindelse med måltider på 

skibet
✓  Alle nævnte udflugter ekskl. entreer (undtagen 

5. dag)
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse / enkeltkahyt
• A-kahyt på skibet 
• Yderligere frokoster og yderligere drikkevarer
• Entreer og yderligere sejlture 

Skibet
Et moderne 2 eller 3 dækker skib, og alle kahyt-
ter er udvendige med stort vindue, moderne 
indrettet med bad og toilet, føntørrer, 220 V, TV 
og safe. Kahytterne er fordelt på øverste dæk 
(A) og hoveddækket (B). Hyggelig restaurant, 
lounge-bar og dansegulv, reception, souvenir-
butik, aircondition og soldæk med liggestole til 
fri afbenyttelse.

Diverse
I Tyskland, Østrig, Slovakiet benyttes Euro og 
Forinth i Ungarn. 

donau omtales ofte som flodernes dronning og Budapest som ”donaus 
Perle”. Hvorfor, vil vi opleve fra første parket på dette krydstogt med. 
Gennem fire lande, mellem linz og Budapest, oplever vi højdepunk-
terne langs donau, som slynger sig i de smukkeste landskaber, hvor 
grønne vinmarker, borge, gamle broer og bygninger med de flotteste 
facader langsomt glider forbi. I Wien beundrer vi pragtfulde bygninger, 
og i Bratislava bliver vi ét med musikken.

9 dage flodkrydstogt

Donau  
- Linz, Wien, Budapest, Bratislava

Wien
Budapest

BratislavaPassau

bet for at sætte kurs mod midttyskland. 

9. dag: Hjemme igen 
Tilbage i Danmark, må vi tage afsked med vore 
rejsefæller. 

NB! Forbehold for ændringer i rejseplanen pga. 
af ændringer i vandstanden på Donau.



Forslag til udflugter 

Kehlsteinhaus
Er nok bedre kendt som ”Ørnereden”. Blev byg-
get som 50 års fødselsdagsgave til Adolf Hitler og 
det er muligt at besøge stedet fra Berchtesgaden 
til fods eller med en helt speciel bustur de 6,5 
kilometer op. Elevatoren klarer de sidste ca. 125 
meter af transporten. På en klar dag er der en 
storslået udsigt og efter besøget vil vi forstå, 
hvorfor Hitler kun kom der få gange - han havde 
højdeskræk!

Königssee
Søen er omgivet af Alperne og har en utrolig flot 
farve, som kommer fra mineralerne i de omkring-
liggende bjerge. Mulighed for at tage en bådtur 
eller gå på oplevelse i byen, hvor restauranter og 
butikker frister med alt hvad turister kan ønske. 

Rattenberg og ”Swarovskis krystalverden” 
Efter en afslappende morgen begiver vi os til den 
hyggelige by Rattenberg, hvor der er mulighed 
for at se glaspusteri og et stort udbud af butikker 
med glas og krystal. Herfra til byen Wattens, hvor 
udstillingen ”Swarovskis krystalverden” foregår. 
Her er tusinder af krystaller, lys og farver - en 
storslået oplevelse.

”Sommer i Tyrol”
Vi kører til Wolfgangsee, hvor vi skal på en dejlig 
sejltur fra St. Gilgen til St. Wolfgang. St. Wolfgang 
ligger i charmerende omgivelser ved søens bred 
og er en hyggelig by, som vores gæster er meget 
begejstrede for. Byen har bl.a. en valfartskirke, 
gamle, rigt udsmykkede bygninger samt det be-
rømte hotel ”Den Hvide Hest”, som i sin tid inspi-
rerede til operetten ”Sommer i Tyrol”. Hotellet har 
fejret 100 års jubilæum for få år siden, og der er 
mulighed for at spise frokost i hotellets restaurant.

Lindlingalm
Vi følger Saalbachfloden gennem Glemmdalen. Det 
sidste stykke op mod Lindlingalm er for smalt og 
stejlt til bussen, så vi fortsætter turen med ”Der 
Talschlusszug”. I 1300 meters højde nyder vi fro-
kosten og udsigten. Ved restauranten på Lindling-
alm er der indrettet en stor udstilling om egnens 
gamle traditioner, håndværk og levevis. For de 
som ikke har højdeskræk, kan man på et system af 
gangbroer komme op mellem trætoppene.

”Tyroleraften” og Alpenspektakel
Vi nyder den østrigske gæstfrihed til en traditionel 

tyroleraften med flotte dragter, sange og danse-
opvisninger om livet i Alperne. I Westendorf er der 
mulighed for at opleve det forrygende show med 
Alpenspektakel.

Millstatt - Millstätter See
En afslappende dag hvor formiddagens byder på 
byvandring i ”Millstatt am See”. 
Om eftermiddagen kører vi langs den 13 kilometer 
lange Millstätter See til Seeboden, hvorfra en flot 
”Panorama sejltur” venter. Mulighed for at sejle 
tilbage til hotellet eller til Döbriach, i den modsatte 
ende af søen - herfra med bus.

Nockalmstrasse
Panoramatur i bjergene hvor vi følger den 35 
kilometer lange Nockalmstrasse gennem National-
parken Nockberge. Nationalparken er et storslået 
område, og for naturelskere en mindeværdig 
oplevelse.

Fra korn til brød - vandretur
I bussen kører vi til egnsmuseet ”Türkhaus” i ud-
kanten af Kaning. Herfra starter en ca. 3 km lang 
vandretur. Langs ruten i området er der 22 møl-
ler. 6 af disse møller er fra det 18. årh. og stadig 
funktionsdygtige. Det er Trattnig, Veidl, Adam, 
Neuwirth, Stinig og Rainer-møllerne.

“Malta-Hochalm-Strasse”
Fra Mölltal følger vi Malta floden ad den 18 km 
lange panorama vej “Malta-Hochalm-Strasse” op 
i 1.900 m.o.h til ”Kölnbrein” dæmningen som er 
200 meter høj og Østrigs største. Mulighed for at 
besøge udstillingen, vandreture eller rundvisning 
med guide i dæmningen.

Kärntens søer
Først langs Millstätter See til Brennsee og Afritzer 
See til Villach. Derfra videre til Faaker See. Efter 
en fotopause videre langs Keutschacher See til 
Keutschach og videre til Maria Wörth. Herfra er 
der mulighed for at sejle  til Velden. Ophold ved 
Schloss am Wörthersee  og på hjemturen kommer 
vi forbi Feistritz og gennem Drautal.

en storslået natur, lige fra sneklædte bjerge, brusende vandfald til det 
hyggelige lavland gennemskåret af dybe dale med romantiske byer, 
vinmarker og krystalklare søer - det er, hvad vi finder i Østrig.
Østrig er for mange det foretrukne ferieland og landets 9 regioner har, 
hver for sig, utrolig meget at byde på, både sommer og vinter. 
Kombinationen af søer og bjerge giver mange aktivitetsmuligheder, 
og vi har valgt at beskrive udvalgte udflugtsmuligheder i de fire mest 
populær regioner Tyrol, salzburgerland, Kärnten og steiermark - der er 
masser af oplevelser der venter. 

8 dage bus 

Østrig 
Tyrol, Salzburgerland, Kärnten, Steiermark eller ?

ØSTRIGTyrol
SteiermarkKärnten
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Griesner Alm og Kitzbühel
Formiddagen bringer os op i højderne til Griesner 
Alm, hvor vi nyder den flotte udsigt og formid-
dagskaffen. Eftermiddagens udflugt går til den 
mondæne by, Kitzbühel. Man kan herfra tage 
svævebanen op til Hahnenkamm-bjerget og nyde 
en formidabel udsigt over Tyrols fantastiske bjerg-
verden.

”Guldslottet” Schloss Herrenchiemsee
Den bayerske konge Ludwig II’s sommerresidens 
Neues Schloss Herrenchiemsee, kaldet ”Guldslot-
tet”, er på dagens program. En betagende sejltur 
på Chiemsee bringer os til øen Herreninsel, og 
herfra er det muligt at tage med hestevogn eller 
spadsere op til slottet. Slottet er et enestående 
syn, og det indre er et sandt overflødighedshorn 
af detaljer. Inspirationen er solkongens slot i Ver-
sailles.

Kaprun
Vi besøger det berømte Kaprun, og når bussen er 
parkeret, stiger vi på specialbus, som ad meget 
små bjergveje fører os op til Europas største 
tandhjulsbane, hvorfra man stiger til vejrs op ad 
bjergsiden. Den øverste strækning køres atter 
med specialbus gennem bjergtunneler og slugter 
op til den store sø i Nationalparken Hohe Tauern. 
Vi når op i mere end 2.500 meters højde og vil 
her opleve en natur, som man ikke ser andre ste-
der. Der er mulighed for en spadseretur ved den 
store dæmning, et enestående bygningsværk med 
et indvendigt vandkraftværk. Husk at nyde den 
fantastiske udsigt!

Almabtrieb
I september er det muligt at opleve ”Almabtrieb”. 
Hvis vejret tillader det drives de pyntede køer fra 

bjergene ned gennem byerne. Befolkningen og 
byerne er klædt på til fest.

Grossglockner
En rigtig panoramatur venter os i dag – Gennem 
betagende bjerglandskaber fører den berømte 
Grossglockner Hochalpenstrasse ”højalpevej”, 
gennem mere end 30 hårdnålesving, op til Franz 
Josefs Höhe hvorfra der er en betagende udsigt 
mod Grossglockner. Den store gletcher kan nås til 
fods og den nybyggede udstilling ”Grossglockner” 
er også et besøg værd. Nyde den storslåede natur 
bliver der også tid til! 

Liechtensteinklamm
Siden 1876 har det været muligt at opleve det 
storslåede naturfænomen Liechtensteinklamm, 
en bjergkløft dannet af vandet, som med tiden 
har gnavet sig gennem bjerget. Anlagte broer og 
trapper fører os over kløftens fossende vand, og 
undervejs er der flere vandfald. Husk godt fodtøj.

Salzburg
Vi besøger Wolfgang Mozart´s fødeby Salzburg. 
Byen ligger ved Salzachflodens bredder ved Alper-
nes nordlige grænse, og den indre gamle bydel 
er præget af mange kirker og tårne i barokstil. 
Mozart´s fødehjem og barndomshjem er blandt 
byens mest populære attraktioner.

Trattberg og Christl Alm
Ad den smukke panoramavej kører vi op i højderne 
til Trattberg og Christl Alm. Med storslået udsigt til 
Dachsteinbjergene byder Sepp og Beatrix velkom-
men i deres hyggelige almhytte. Frokosten består 
af stedets specialiteter, og Sepp med harmonikaen 
står for underholdningen.

Schloss Hellbrunn
Vi besøger ærkebiskoppernes sommerslot, 
Hellbrunn, med det berømte vandspil. Parken 
betegnes af mange som ”Et skattekammer for 
havearkitektur”. 

Vinruten, Genussregal og Buschenschank
På udflugten gennem ”Det steiriske Toscana” 
besøger vi ”Genussregal Sydsteiermark” som er 
en gastronomisk oplevelseshus med mulighed for 
at opleve og smage på forskellige delikatesser 
fra egnen som chokolade, vin, olie og forskellige 
kødvarer. På vinruten, der også fører os gennem 
Slovenien, er der vinsmagning hos en lokal vin-
bonde og ”Brettljause” på en ”Buschenschank”, 
et traditionelt udskænkningssted.

8 dage bus 

Østrig 
Tyrol, Salzburgerland, Kärnten, Steiermark eller ?

Busrejse - 8 dage 

Højdepunkter 
• ”Guldslottet” Schloss Herrenchiemsee
• Storslået natur 
• Vinruten, Genussregal og Buschenschank
• Mozart´s fødeby Salzburg
• ”Sommer i Tyrol”
• Grossglockner Hochalpenstrasse
• ”Almabtrieb”
• Kärntens søer

Rejsens forløb
1. og 2. dag: Afrejse mod Østrig
Turen går til overnatningshotel i Midttyskland. 
Videre forbi Nürnberg og München mod græn-
sen til Østrig. Ankomst til valgte hotel i løbet af  
eftermiddagen, hvor vi skal bo de næste fem 
nætter.

3. - 6. dag: Udflugtsprogram

7. og 8. dag: Farvel til Østrig og hjemkomst
Vi forlader Østrig og kører igen nordpå frem 
til overnatningshotel i Midttyskland. På rejsens 
sidste dag fortsætter vi tilbage mod Danmark.

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder
✓ 7 overnatninger med morgenmad
✓ 7 x middag 
✓ Buskørsel på valgte udflugter
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Frokoster og drikkevarer
• Entréer, sejlture mm.

Hotel
I Østrig samarbejder vi med gode hoteller, som 
alle er velegnede til grupper. Afhængig af ud-
flugtsprogram og ønsker til hotellets standard 
finder vi det, som passer bedst til din gruppe og 
til den rigtige pris. Hotellerne vil normalt som 
minimum have elevator, og der vil være bad 
og toilet på alle værelser. Mange hoteller har 
wellness faciliteter, pool, terrasse, restaurant, 
bar mm.

Diverse
Der benyttes Euro i Tyskland og Østrig. 
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7 dage bus

Wien 
- klassisk, elegant og forførende

Wien er byen med de mange kontraster. smukt beliggende ved europas 
største flod, donau, er hovedstaden i Østrig i vid udstrækning nostal-
giens og de levende legenders by. der findes en cafe på hvert gade-
hjørne, hvor en kaffe kan nydes i ro og mag. I bykernen opleves smukke 
bygninger bedst på en byrundtur. det gamle Kejserslot schönbrunn 
eller den spanske rideskole med de imponerende lipizzaner heste, der 
er noget for enhver smag. spændende udflugter til Wiens omegn.

Den spanske rideskole
Lipizzaneren er Europas ældste avlede hesterace. 
De verdensberømte, spanske heste bliver trænet 
på Hofburgslottets rideskole og er den eneste 
institution, som har praktiseret klassisk ridekunst 
lige siden renæssancen. Efter seks år er de hvide 
hingste færdiguddannede og får titlen: Professor. 
Publikum ser hingstene demonstrerer de mest 
krævende øvelser og gangarter udført til tonerne 
af klassisk musik. Et besøg på Den Spanske Ride-
skole er at opleve et perfekt stykke levende kunst.

Bratislava - Slovakiets hovedstad
Byens placering på Donaus bred, og ved mødeste-
det mellem tidligere tiders handelsruter i hjertet af 
Europa, gjorde byen til en smeltedigel af forskellige 
kulturer. Maria Theresia blev kronet til Dronning 
af Ungarn i St. Martins Katedralen, ganske som 
10 andre konger og dronninger i de 300 år, hvor 
Bratislava var Ungarns hovedstad. Det moderne 
Bratislava er en by i en rivende udvikling, med stor-
byliv side om side med de historiske kvarterer. Der 
mulighed for på egen hånd at opleve Bratislava.

Wiener Naschmarkt
Naschmarkt i Wien kaldes også “Bauch der Stadt“ 
(byens mave) blandt kendere. Markedet har eksi-
steret siden det 18. århundrede og er det største 
marked indenfor Wiens bygrænser. På markedet 
kan man købe alt fra frugt, grønt, kød og fisk til 
delikatesser som persisk kaviar, sushi og østers. 
Hver lørdag kan man desuden tage på Wiens mest 
berømte loppemarked, ved siden af Naschmarkt.

Koncerter med Mozart og Strauss
Rejselederen er behjælpelig med at arrangere 
spisning, koncert- og operaarrangement (i det 
omfang, at det er muligt at få billetter).

Forslag til udflugter 

Byrundtur Wien og Heurigen Abend
Vi oplever Wien på en spændende byrundtur forbi 
den storslåede Ringstrasse, Operaen, Hofburg, 
Det gotiske Rådhus, Karlskirken og Hundertwasser 
Haus. Sidste del af turen foregår til fods i Wiens 
gamle bydel 
Heurigen Abend: Bydelen Grinzing er kendt for sine 
mange stemningsfulde vinstuer. Heurigen betyder 
”dette år” og henviser til dette års vin, som hvert 
år fejres i de mange vinstuer. Vi nyder et originalt 
”Heuriger måltid” og den gode stemning på en af 
de hyggelige restauranter.

Wiener Wald og Jagtslottet Mayerling 
Udflugt gennem de kejserlige jagtdistrikter ”Wiener 
Wald” og besøg på det imponerende cister-
cienserkloster ”Heiligenkreutz”, med mulighed 
for spændende rundgang. Vi fortsætter til det 
verdensberømte jagtslot, hvor Mayerling-dramaet 
fandt sted. Videre gennem den smukke Helenedal 
og kurbyen Baden, der med de svovlholdige kilder 
gennem århundrede har tiltrukket Wiens bedre 
borgerskab til kurophold. Beethoven tilbragte 15 
somre i byen. Retur til hotellet via det kendte vin-
distrikt Gumpoldskirchen.

Pragtpaladset Schönbrunn
Udflugt til den kejserlige residens Schönbrunn fra 
1600-tallet. Pragtslottets 200 meter lange facade 
gemmer mere end 1400 overdådigt udsmykkede 
rum. Det var i disse sale, at Mozart allerede som 
seks-årig optrådte for kejserinde Maria Theresia, 
ligesom slottet spillede en vigtig rolle i det habs-
burgske kejserdømmes endeligt.

ØSTRIG Wien

Flyrejse:
Gode muligheder med fly fra Kø-
benhavn direkte til Wien. I Wien 
mødes vi af en østrigsk bus som 
køres os til hotellet. Bussen føl-
ger os også på udflugterne.

Busrejse - 7 dage 

Højdepunkter 
•  Oplev Wien på byrundtur med bus og til fods
• Kejserslottet Schönbrunn
• Bratislava i Slovakiet - spændende udflugt
• Ægte Heuriger aften i Grinzing
•  Den spanske rideskole og smukke Lipizzanere

Rejsens forløb
1. og 2. dag: Afrejse samt Østrig, Wien
Vi kører via Hamburg, Hannover til vores over-
natningshotel. Vi fortsætter forbi Nürnberg og 
og sidst på eftermiddagen er vi i Wien.

3. - 5. dag: Udflugtsprogram

6. og 7. dag: Hjemrejse
Vi kører mod vores overnatningshotel i Midt-
tyskland og fortsætter mod Danmark.

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet 
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør 
✓ Dansk rejseleder 
✓ 7 overnatninger med morgenmad
✓ 6 x middag på hotellet
✓ Buskørsel på valgte udflugter 
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden 

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlturer
•  1 x Heuriger aften med middag inkl. ¼ vin og 

underholdning

Hotel
Austria Trend Hotel beim Theresianum 3* er et 
hyggeligt hotel 5 min. gang fra Belvedere slottet 
og den botaniske have. Reception, bar, restau-
rant, elevator. Dejlige lyse værelser, alle er mo-
derne indrettede med bad og toilet, TV, telefon, 
føntørrer, minibar, safe og trådløst internet. 

Diverse
På hele turen benyttes Euro.
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Busrejse - 8 dage   

Højdepunkter 
•  Udflugt til byen Cicmany 
•  Vandretur i Terchová
•  Tømmerflådesejlads på Orave flod
•  Drypstenshulerne i Tatra bjergene
•  Slovakisk folklore
•  Ophold i Prag

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus 
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder
✓ 7 overnatninger med morgenmad
✓ 6 x middag
✓ Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Frokoster og drikkevarer
• Folkloreaften med spisning
• Entreer og sejlture

Hotel
Hotel Grand 3*. Hotellet er beliggende i cen-
trum af Žilina og er indrettet med reception, 
bar, restaurant. Elevator. Alle værelser har bad 
og toilet, TV og telefon. 
www.hotelgrand.sk

Diverse
I Tyskland og Slovakiet benyttes Euro. 
I Tjekkiet Koruna.
Entreer på udflugter ca. 150,-.

1. dag: Vi tager af  sted
Efter opsamling går turen via Berlin og Dresden til 
vores overnatningshotel i det nordlige Tjekkiet.

2. dag: Ankomst til Ž ilina 
Vi når vores værstby Žilina i det nordlige Slovakiet. 
Byen er i rivende udvikling, men samtidig har den 
bevaret noget af det gamle, som vi turister nyder. 
F.eks. en smuk markedsplads midt i byen, hvor vi 
kan nyde stemningen, shoppe eller slappe af på 
en af de hyggelige cafeer.

3. dag: Bjergbonde-kultur i Cicmany
Dagens udflugt går til byen Cicmany, unik med 
sine gamle træhuse udsmykket som ingen andre 
steder på egnen. Byen er stadig beboet. Så det 
er en ganske særlig oplevelse at gå rundt mellem 
de vidunderlige huse, der fremstår som et smukt 
levn fra gamle dage samtidig med, at de stadig 
huser mennesker i nutidig og daglig aktivitet i den 
ældgamle bjergbonde-kultur.
Byens spændende museum giver ligeledes et 
indblik i kulturen, som byder på smukke væve-
arbejder, broderi og helt fantastiske træskærer-
arbejder. Særligt det enorme træarbejde ”Det 
slovenske Betlehem” gør indtryk. 
 
4. dag: Vandretur i Slovakiets Terchová
I dag skal vi udforske egnen Terchová, hvor den 
slovakiske folkehelt Juraj Jánošík har sine rød-
der og førhen var så berømt for sine gerninger. 
Myndighederne betragtede Jánošík som en bandit, 
men lokalbefolkningen nød godt af hans virke, 
da han lige som Robin Hood tog fra de rige og 
gav til de fattige. På vores vandretur nyder vi den 
skønne natur med floder, skove og vandløb og kan 
levende forestille os disse smukke naturscenarier 

som fortidige omgivelser for Juraj Jánošík’s helte-
gerninger. Efter frokost i en typisk slovakisk jæger-
stue returnerer vi midt på eftermiddagen til Žilina.

5. dag: Sejlads på tømmerflåde og folklore
Dagen byder på en fantastisk oplevelse, når vi går 
om bord på tømmerflåderne på Orave-floden. De 
erfarne bådsmænd tager os med på en vidunderlig 
tur, i den dejligste natur, når vi langsomt og roligt 
glider forbi slugter og skønne bjerglandskaber. 
En betagende tur, vi vil tage med os hjem som et 
livslangt minde! 
Vi slutter dagen på bedste vis med en aften fuld af 
slovakiske folklore-oplevelser, underholdning og 
middag med dejlige lokale retter. Pris ca. kr. 225,-.    

6. dag: Drypstenshule 
I bjergmassivet Tatra besøger vi Slovakiets største 
drypstenshule, som blev opdaget i 1921 og har 
over otte km lange underjordiske gange. Vi skal på 
rundvisning der fører os gennem en spændende 
og oplevelsesrig tur. Oppe i dagslyset igen nyder 
vi frokost på lokal restaurant og besøger lands-
byen Vlkolínec, der med 45 bevaringsværdige 
huse er optaget på UNESCO’s liste over Verdens 
kulturarv.

7. dag: Prag
Vi forlader Žilina og sætter kursen mod Prag, hvor 
vi har mulighed for en hyggelig tur på byens stem-
ningsfulde attraktion Karlsbroen. Vi overnatter på 
hotel i det nordlige Tjekkiet.

8. dag: Hjemkomst
Vi passerer Sudeterlandets bakkede landskab og 
sletterne omkring Dresden. Men passende pauser 
undervejs når vi grænsen til Danmark sidst på 
eftermiddagen. 

•  Udflugt til byen Cicmany, som begejstrer med sine rigt udsmykkede 
huse, der den dag i dag er beboede = et levende frilandsmuseum!

• Vandretur i Terchová, hvor Slovakiets svar på Robin Hood huserede
• Naturskøn tømmerflådesejlads på den dejligt slyngede Orave flod
•  Spændende underjordisk oplevelse i drypstenshulerne i Tatra bjergene
• Aften med ægte slovakisk folklore og lækre egnsretter
• Ophold i Prag - med mulighed for promenade på Karlsbroen

8 dage bus

Slovakiet  
- østeuropæisk stemning og kultur

SLOVAKIET
Terchova

TJEKKIET
Prag
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6 dage bus

Barlinek 
- afslapning midt i polsk skovidyl

Polen byder på skøn skovklædt natur og byer med smuk arkitektur fra 
tidligere århundreder. sådan er Barlinek – den hyggelige polske pro-
vinsby, som er denne rejses destination og udgangspunkt for en række 
spændende udflugter. Byen ligger ned til den vidunderligste sø. Vi 
nyder livet langs søbredden, som byder på sejlture i lejede både og 
naturskønne spadsereture i skoven og langs den vidunderlige søbred. 
eller vi udforsker vores værtsby Barlinek, som både har hyggeligt torv 
med cafeer og butikker samt et interessant museum at forlyste sine 
turister med.

en naturoplevelse i hestevogn under åben himmel 
og grønne trætoppe gennem de smukkeste land-
skaber, Polen kan byde på.

Udflugt til Stettin
Stettin, havnebyen ved Oders udmunding i Øster-
søen, er med sine godt 430.000 indbyggere en 
af Polens større byer. Byens tilnavn ”Den Grønne 
By” skyldes de mange parker og omkringliggende 
skove. Stettin er også kendt som ”Polens Paris” 
på grund af byens bygninger inspireret af fransk 
arkitektur samt dens systematiske opbygning med 
avenuer, som udspringer fra et stjerneformet torv 
i bymidten. Under en byrundtur får vi mulighed for 
at besøge butikker med krystal, glas, porcelæn 
samt det lokale marked “Manhattan”. For dem, 
der har lyst, er der mulighed for havnerundfart 
med frokost om bord samt besøg på en vodka-
fabrik med rundvisning og smagsprøver.

Bunkeranlæg ved Ostwall
Udflugt til byen Ostwall – Østvolden, et impone-
rende bunkeranlæg, som har stor historisk betyd-
ning som de sidste tyske forsvarsværker under 
Anden Verdenskrig. Vi stiller sult og tørst under 
besøg på en lokal gård, der byder på smagsprøver 
af bl.a. polske pølser, syltede agurker og vodka.

Forslag til udflugter 

Rundtur i Barlinek og sejltur
Vi går på opdagelse i vores værtsby Barlinek, en 
hyggelig by med ca. 15.000 indbyggere. Byen 
indbyder til afslapning og nydelse - ikke mindst 
på grund af den skønne beliggenhed midt i frodig 
skov og ved bredden af den smukke Barlinek Sø.
Under rundturen i Balinek oplever vi de gamle 
middelalderhuse og historiske forsvarsmure og 
bastioner. På byens torv frister butikker og små 
hyggelige caféer. Eller hvad med et besøg på 
byens interessante egnsmuseum? Vi har god tid 
på egen hånd til at udforske byens mange og 
gode indkøbsmuligheder. Senere på dagen ser 
vi svaneflokke under en stemningsfuld sejlads på 
Barlinek Søen.

Gorzów og bryggeribesøg
Gennem smuk skovklædt natur går dagens udflugt 
til Gorzów ved bredden af floden Warta. Byen har 
130.000 indbyggere og et stort marked langs 
floden. Vi går på opdagelse i Gorzów, som byder 
på mange gode butikker og spisesteder. Under 
et spændende besøg i det lokale bryggeri Witnica 
nyder vi smagsprøver og vælger mellem traditionel 
suppe eller frokostbuffet i bryggeriets stemnings-
fyldte restaurant.

Frokost i det grønne og hestevognstur
Skovens overdådighed er dagens tema. Vi læner 
os tilbage og nyder landskab og polsk natur. Un-
dervejs griller vi i de grønne omgivelser. 
For dem, som har lyst, byder dagen ligeledes på 

Busrejse - 6 dage 

Højdepunkter 
• Skøn natur og hyggelig byliv
• Stemningsfuld sejltur på Barlinek søen
• Udflugter til byerne Gorzow og Stettin
• Imponerende bunkeranlæg fra 2. Verdenskrig
• Mulighed for wellness

Rejsens forløb
1. dag: Afrejse og ankomst Barlinek
Via Kiel, Wismar og Rostock kommer vi til den pol-
ske grænse. Herfra er der ikke langt til Barlinek. 
Sjællandske grupper sejler Gedser - Rostock.

2. - 5. dag: Udflugtsprogram

6. dag: Hjemrejse
Vi tager afsked med vores hotel og vender 
næsen mod Danmark.

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder
✓ 5 overnatninger med morgenmad
✓ 5 x middag
✓ Buskørsel på valgte udflugter
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture

Hotel
Hotel Barlinek 3* ligger tæt på byens centrum 
og ned til den smukke Barlinek Sø. Fra restau-
ranten er der søudsigt, og menukortet byder på 
egnens måske bedste køkken med en velsma-
gende blanding af polsk og moderne europæisk 
køkken. Alle værelser har bad/ toilet, minibar, 
tv, telefon og internetadgang. En aften vil der 
være musik til middagen samt mulighed for at 
bestiller yderligere underholdning og optræden.
www.hotelbarlinek.pl
Alma Hotel 3* er et næsten nyt hotel, belig-
gende tæt ved byens centrum, søen og grønne 
områder. Har 50 værelser, der alle er med bad/
toilet, TV og telefon, trådløst internet, samt 
badekåbe til benyttelse i wellness arealerne. 
Hyggelig restaurant og dejlig hotelhave. Der er 
elevator på hotellet. Fri afbenyttelse af pool og 
sauna. Se hotellets tilbud på wellness behand-
linger på www.almahotel.pl.

POLEN
Barlinek
StettinGorzow



7 dage bus

Polsk perle 
- byen Jelenia Góra midt i storslået natur

jelenia Góra ligger i den polske Karkonosze-region nær den tyske 
og tjekkiske grænse og - som byens våbenskjold antyder - der, hvor 
”Rådyrenes Bjerg” møder floden Bobr. Byen er hovedstad i regionen 
med ca. 85.000 indbyggere. jelenia Góra er et godt udgangspunkt for 
mange spændende oplevelser i den smukke egn, der ofte benævnes 
”sudeternes Perle” og kan fremvise en natur, der sagtens måler sig 
med skov- og bjergidyl i Harzen og schwarzwald. Byen er en seværdig-
hed i sig selv med smukke vidnesbyrd helt tilbage fra middelalderen, 
hvor den var et livligt handelscentrum. Byens storhedstid og mere end 
900 år gamle historie fornemmes i den gamle bydel med bl.a. rådhus-
pladsen og Hellig Kors kirken, der er med til at give byen sit charme-
rende særpræg. 

Busrejse - 7 dage 

Højdepunkter 
•  Jelenia Gora med smukke byhuse og statelige 

kirker
• Rundvisning på keramik og porcelæsfabrik
• Besøg på krystalfabrik 
• Vang - norsk stavkirke 
• Cottbus med barokke borgerhuse

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet 
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør 
✓ Dansk rejseleder 
✓ 6 overnatninger med morgenmad
✓ 6 x middag 
✓ Alle nævnte udflugter ekskl. entreer 
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden 

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture

Hotel
Mercure Jelenia Gora råder over 188 værelser 
alle med bad og toilet, TV, telefon og minibar. 
Der er elevator, restaurant, bar, kiosk, svøm-
mebassin og vekselkontor. Til centrum af Jelenia 
Gora er der ca. 15 min. til fods. 

Diverse
I Polen benyttes Zloty. Euro i Tyskland.

1. dag: Udrejse til Berlin
Turen går gennem Slesvig-Holsten til den gamle 
østtyske grænsepost Gudow. Videre til omkring 
Berlin, hvor vi overnatter. 

2. dag: Via Sachsen til Polen
Gennem Sachsen når vi til grænsebyen Görlich, 
hvor vi kører ind i Polen. Ankomst til hotellet i Jele-
nia Góra først på eftermiddagen.

3. dag: Byrundtur i Jelenia Góra 
Vi ser den flotte gamle bykerne med smukke 
byhuse og statelige kirker. Undervejs hører vi om 
byens mange store såvel som små seværdigheder. 
Eftermiddagen er til fri disposition. Shopping i de 
små butikker, en tur på marked. Der er noget for 
enhver smag.

4. dag: Keramik og porcelæn 
Boleslawiec er kendt for fremstilling af keramik og 
porcelæn. Det første pottemager-laug blev opret-
tet i 1500-tallet og keramikskolen i slutningen af 
1800-tallet. Der er rundvisning på en af byens 
keramik-/ porcelænsfabrikker. Vi får et spændende 
indblik i selve produktionen, og der bliver mulig-
hed for at handle i fabrikkens butik. 

5. dag: Stavkirke, krystalværk og nationalpark
Dagens udflugt går gennem dele af Karkono-
sze Nationalpark. Vi ser undervejs det smukke 
Szklarka-vandfald. Vores mål er byerne Karpacz 

og Szklarska Poreba. Karpacz ligger ved foden af 
Sniezka, der som Karkonosze- bjergenes højeste 
punkt rager godt 1600 meter op, og bjergryggen 
udgør grænsen til Tjekkiet. Vi ser den næsten 700 
år gamle norske Vang stavkirke, som den preus-
siske konge, Friedrich Wilhelm d. IV, købte i 1841 
og fik forflyttet hertil. Szklarska Poreba’s udvikling 
bærer præg af, at der allerede i middelalderen 
kom valloner til byen for at udvinde mineraler. De 
ældste glasværker kan dateres tilbage til 1366, og 
deres eksistens skyldes de mange mineraler, der 
kan besigtiges på mineralmuseet. Vi besøger selv-
følgelig en krystalfabrik, hvor det også er mulighed 
for en handel. 

6. dag: Besøg i Cottbus 
Vi forlader Polen for at aflægge besøg i den tyske 
by Cottbus ved bredden af Spreefloden. Cottbus 
blev grundlagt i 1100-tallet på stedet, hvor 
vigtige handelsveje krydsede hinanden. Barokke 
borgerhuse, den nænsomt rekonstruerede gamle 
markedsplads, den gotiske klosterkirke og andre 
mindesmærker er seværdige vidnesbyrd om 
svundne tider. Området er også hjemegn for sor-
berne, et folkeslag på omkring 50.000 personer, 
der har eget sprog og stolte, kulturelle traditioner. 
Herefter kører vi til overnatningshotellet.

7. dag: Hjemkomst
Vi kører med Danmark som endemål. Ruten er 
stort set som på udturen.mark først på aftenen. 

POLEN
Jelenia Góra
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7 dage bus

Krakow 
- Polens gamle kulturhovedstad

•  Vi bor centralt i Krakow, byen med den fortryllende charme og  
enestående kultur og kunst

• Spændende besøg i de berømte Wieliczka Saltminer
• Tatrabjergene og smuk tømmerflådesejlads på Dunajec floden
• PanterGruppepris inkluderer guidet rundvisning i Auschwitz
• Dejlig middag med drikkevarer og underholdning i Krakow
•  Tid til at opleve Krakows smukke historiske bygninger og farverige 

befolkning
• Besøg i Wroclaw - en af Polens største og ældste byer

Busrejse - 7 dage 

Højdepunkter 
•  Krakow, charme og kultur 
•  De berømte Wieliczka Saltminer
• Tatrabjergene
• Smuk tømmerflådesejlads på Dunajec floden 
• Auschwitz
• Krakows smukke historiske bygninger 
•  Besøg i Wroclaw - en af Polens største og 

ældste byer

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder
✓ 6 overnatninger med morgenmad
✓ 4 x middag
✓  1 x middag inkl. drikkevarer, musik og under-

holdning 
✓ Rundvisning med lokalguide i Auschwitz
✓ Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture
•  Middag inkl. drikkevarer på restaurant i byen, 

levende musik og underholdning

Hotel
Hotel Pod Wawelem 3* et mindre hotel i Kra-
kows gamle bydel, lige overfor Wisla floden og 
Kongeslottet. Hotellet har en moderne restau-
rant, hvor der serveres stor morgenbuffet, samt 
en bar på øverste etage med udsigt til slottet. 
Elevator. Værelser er pæne, ikke så store 
med bad og toilet, sat-TV, telefon og internet 
adgang. 
www.hotelpodwawelem.pl  

Diverse
I Polen benyttes Zloty.
Entreer på udflugter ca. kr. 350,- inkl. sejlture.
Man skal være godt gående for at få det fulde 
udbytte af turen.

1. dag: Afrejse fra Danmark 
Fra grænsen går turen gennem Schleswig-
Holstein, rundt om Berlin til den polske by Zagan, 
hvor vi overnatter.

2. dag: Auschwitz og Krakow
Tidlig afrejse mod Auschwitz, nazitidens berygtede 
koncentrationslejr, som i dag rummer et museum. 
Rundvisningen her er en stærk oplevelse, som 
man aldrig vil glemme. Vi fortsætter mod Krakow, 
hvor vi skal bo de næste fire nætter på centralt 
beliggende hotel lige over for Kongeslottet Wavel. 

3. dag: Byrundtur i Krakow
Vi oplever vores spændende værtsby på en by-
vandring til fods. Krakow er en af Europas ældste 
universitetsbyer, og den rummer betydelige kunst-
skatte og historiske bygninger fra alle epoker og i 
alle stilarter. På Wawel Højen ser vi Kongeslottets 
smukke gård og besøger Katedralen, hvor de fle-
ste polske konger blev kronet og ligger begravet. 
Vi ser den drabelige og sagnomspundne Wawel 
Dragen. Vi følger den charmerende og smukke, 
brostensbelagte Kanonicza gade, passerer Skt. 
Andres romanske kirke og når via den så kaldte 
kongelige vej til hovedtorvet med Rådhustårnet, de 
flotte historiske byhuse og den gotiske Mariakirke 
med dens smukke kronede tårne. Vi kigger også 
ind i Sukiennice, Klædehallerne, med de mange 
souvenirboder. Eftermiddagen er fri til at nyde 
Krakows historiske centrum og den gamle bys 
farverige gader, cafeer og butikker. 
Om aftenen mulighed for sejltur på Wisla floden. 

4. dag: Saltminen Wieliczka 
Vi tager til Wieliczka, den over 700 år gamle 
saltmine, uden tvivl Polens mest berømte sevær-
dighed. Vi oplever en fortryllende og uforglem-
melig tur i de underjordiske gange og til de smukt 
udhuggede rum, hvor vi ser et utal af smukke 
saltfigurer. Tilbage i Krakow har vi eftermiddagen 
på egen hånd. 

5. dag: Nationalpark og tømmerflådesejlads
Vi kører sydpå mod Tatra bjergene og Slovakiet til 
Pieniny National Park. Allerede lidt udenfor Krakow 
oplever vi bakker og snoede veje, og snart ser vi 
de høje alpine bjerges majestætiske panoramaer. 
Via Zakopane, landets mest kendte skisportssted, 
finder vi vej mod de lavere og mildere Pieniny 
bjerge. Vi kører ad små landeveje og forbi den 
meget malerisk beliggende lille by Czorsztyn med 
ruiner af et slot fra 1400-tallet. I nationalparken 
lægger vi ud med en uforglemmelig sejlads på 
tømmerflåder ad floden Dunajec langs grænsen til 
Slovakiet. Sejladsen slutter i Szczawnica, hvor vi 
spiser frokost og vender næsen mod Krakow.

6. dag: Universitetsbyen Wroclaw
Vi forlader Krakow og besøger Wroclaw, en af 
Polens største og ældste byer. Vi fonemmer byens 
charmerende atmosfære og ser bl.a. nærmere 
på markedspladsen med ”salttorvet”, hvor man i 
gamle dage solgte syltede fødevarer. I dag er her 
blomstermarked. Vi ser også byens to charme-
rende byhuse ”Hans” og ”Grete”, Rådhuset og 
Skt. Anna kirke. Overnatning i Zagan.

7. dag: Vi vender hjem
Afgang fra Zagan og via Berlin mod Danmark.

POLEN

Krakow



Busrejse – 4 dage 

Højdepunkter 
• Byrundtur i Stettin
• Indkøb til gode priser
• Wellness
• Markeder
• Sejltur på Oder

Rejsens forløb
1. dag: Afrejse
Efter opsamlingen går turen over grænsen forbi 
Bad Segeberg og Lübeck. Først på eftermid-
dagen krydser vi grænsen til Polen, og kort tid 
derefter ankommer vi til Stettin. 

3. - 4. dag: Udflugtsprogram

4. dag: Hjemrejse
Efter et godt morgenmåltid pakker vi bussen. 
Der køres retur ad samme rute som udturen og 
med passende pauser undervejs. 

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder eller lokal guide
✓ 3 overnatninger med morgenmad
✓ 3 x middag
✓ Buskørsel på valgte udflugter
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Hotel
Hotel Radisson BLU er et godt 4* hotel i cen-
trum af Stettin beliggende ved en smuk park, 
nær butikker og den gamle bydel. Værelser 
med bad og toilet, telefon, TV, aircondition og 
minibar. Hotelfaciliteter med bl.a. café, restau-
rant, kasino og gratis internet. I forbindelse 
med hotellet findes indendørs poolområde med 
sauna, dampbad, fitnesscenter, frisør, massør 
og solarium (mod tillæg).
Efter middagen kan aftenkaffen eller øl/drink 
nydes i hotellets bar. Baren ligger på 24. etage 
og har panoramavinduer til alle 4 verdenshjør-
ner.

Wellness
Hotellet tilbyder forskellige spa-behandlinger. 
Hør nærmere hos Panter Rejser

Forslag til udflugter 

Byrundtur i Stettin
Dagen starter med en flot byrundtur i Stettin. 
Den gamle bykerne er genopbygget efter øde-
læggelserne under 2. Verdenskrig. Vi ser bl.a. 
Hertugerne af Pommerns slot, det gotiske rådhus, 
Skt. Jacobs katedral og de gamle byporte fra 1700 
tallet. Turen slutter ved det store Flohmarkt, hvor 
der bliver tid på egen hånd. Her kan man købe 
bl.a. tøj, duge, glas, blomster, udskårne træfigu-
rer, og midt i det hele ligger der et lille torv, hvor 
man kan sidde og få en øl, vand eller bare en kop 
kaffe og hvile fødderne. Ved markedet ligger også 
det store moderne indkøbscenter Carrafour - med 
forretninger på flere etager. 
Om eftermiddagen kører vi en tur ud til en krystal-
butik, hvor der er mulighed for at finde mange 
flotte glasting. 

Det gamle Polen, Stargard Szczecinski 
Vi kører en udflugt i omegnen af Stettin. En tur ud 
på landet, hvor vi ser de små landsbyer, der får én 
til at føle sig sat mange år tilbage i tiden. Vi besø-
ger bl.a. Stargard Szczecinski, en spændende by 
helt fra 1200-tallet og en af de ældste i Vorpom-
mern. Byen har været under indflydelse fra mange 
forskellige lande gennem tiden bl.a. Tyskland og 
Sverige og blevet ødelagt flere gange op gennem 
tiden af forskellige krige, senest under 2. Verdens-
krig hvor 72% af byen blev ødelagt helt.  
Under 2. Verdenskrig blev der bygget en stor lejr, 
Stalag II D, for krigsfanger især fra Polen. Den 
gamle del af byen har et særdeles velholdt byg-
ningskompleks med 3 tårne og 4 byporte, som går 
tilbage til middelalderen. 

Forandringerne er markante i både Polen og det ”gamle Østtyskland”. 
som grænseby mellem et forenet Tyskland og et moderne Polen, 
blomstrer handlen som aldrig før i stettin (szczecin). stettin, havne-
byen, der ligger i det nordøstlige hjørne af Polen ved Oders udmun-
ding i Østersøen og ikke langt fra den tyske grænse, er med sine godt 
430.000 indbyggere en af Polens større byer. Byen kaldes også ’den 
Grønne By’ på grund af de mange parker og omkringliggende skove, og 
’Polens Paris’ på grund af den fransk-inspirerede arkitektur og byens 
opbygning med avenuer, der udspringer fra et stjerneformet torv i by-
midten. Til alle, som trænger til at stresse af og forkæle sig selv under 
trygge og velorganiserede former, er der mulighed for forskellige well-
ness behandlinger under opholdet i stettin.

4 dage bus

Stettin 
- shopping og wellness

POLEN

Stettin
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4. dag: Nizbor og Karlstejn
I Nizbor besøger vi Krystalfabrikken Rückl, hvor 
landets fineste krystal produceres. Efter rundvis-
ningen er der mulighed for at handle i fabrikkens 
butik. Hernæst fortsætter vi til Karl IV’s jagtslot; 
Karlstejn. Borgen stammer fra middelalderen, og 
knejser højt over landsbyen. Besøg borgen, eller 
gå på opdagelse i de mange butikker.

5. dag: Kutna Hora og benkirken i Sedlec
Kutna Hora øst for Prag regnes for en af de smuk-
keste byer i Tjekkiet. I dens storhedstid var den 
residens for flere tjekkiske konger og byen vidner 
stadig om dens betydning og velstand. I Sedlec 
besøger vi den berømte benkirke, hvor udsmyk-
ningen er udført i skeletter fra 40.000 mennesker. 
Pyramider, lysekroner og våbenskjold lavet af 
knogler og kranier. 

6. dag: Dresden
Vi forlader Prag og kører til Dresden, gennem det 
flotte landskab i Sachsisk Schweiz langs Elben. 
Vi får en byrundtur i bussen og ser bl.a. slottet 
Zwinger med tilhørende park, den smukke Semper 
Opera og Frauenkirche. Når man ved, at nætterne 
mellem d. 13. og 15. februar 1945 jævnede byens 
centrale dele med jorden, er det et imponerende 
genopbygningsarbejde, der netop er blevet afslut-
tet. Der vil også blive tid på egen hånd. 

7. dag:
Efter morgenmaden forlader vi Dresden og kører 
nordpå mod Danmark, med passende ophold un-
dervejs. Vi forventer at være retur først på aftenen. 

1. dag: Afrejse mod Berlin
Vi passerer grænsen, kører gennem Slesvig-
Holstein og når midt på eftermiddagen til Berlin. 
Inden vi kører til hotellet, tager vi på byrundtur i 
den centrale del af Berlin, hvor vi ser Brandenbur-
ger Tor, Gedächtniskirche, Sejrssøjlen, Rigsdags-
bygningen, Charlottenburg, Check Point Charlie, de 
sidste rester af Berlinmuren og Potsdamer Platz. 

2. dag: Theresienstadt og Lidice
Vi fortsætter mod Prag og besøger Theresienstadt 
vel bedst kendt for sin rolle under 2. Verdenskrig. 
Inden vi kommer til Prag standser vi i byen Lidice, 
der står som symbol på 2. Verdenskrigs grusom-
heder. Her blev en hel landsby jævnet med jorden. 
I Prag bor vi 4 nætter. 

3. dag: Byrundtur i Prag
Turen foregår dels i bus men også til fods. Vi hører 
om Prags og Tjekkiets historie og ser selvfølgelig 
byens mange seværdigheder. Vi starter med et 
besøg på Borg området med Skt. Veits Katedralen, 
hvor kronjuvelerne bliver opbevaret. Vi besøger 
også Guldmagergaden. Der fortsættes herefter 
ad den gamle kongevej med udgangspunkt fra 
Karlsbroen, videre forbi Rådhuset med det astrono-
miske ur, vi ser Tyn-kirken hvor Tycho Brahe ligger 
begravet og slutter turen på Váxlavské Námesti den 
velkendte plads, pænt anlagt med træer og blom-
sterbede midt i byen. Her finder man mange forskel-
lige butikker, cafeer, bladhuse og hoteller. 

Busrejse - 7 dage 

Højdepunkter 
• Theresienstadt
• Prags borgområde
• Karlstejn jagtslot
• Krystalfabrik
• Krizik Fontænen
• Folkloreaften
• Aftensejltur på Moldau

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet 
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør 
✓ Dansk rejseleder 
✓ 6 overnatninger med morgenmad
✓ 3 x middag 
✓  Alle nævnte udflugter ekskl. entreer, sejlture 

og yderligere middage
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden 

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Yderligere middage, frokoster og drikkevarer 
• Entreer og sejlture

Hotel
I Prag findes et utal af hoteller, som er veleg-
nede til grupper. Afhængig af om man vil bo i 
den pulserende midte eller i periferien. Det er 
smag og behag. Vi hjælper selvfølgelig med at 
finde det hotel som passer bedst til din gruppe.
 
Diverse
I Tyskland benyttes Euro. Tjekkiske koruna i 
Prag.

Forslag til aftenture
Aftentur - Springvand ”Krizikova Fontana”
Aftentur til Prags bypark med spisning og Krizik 
fontænen der springer til musik - en utrolig 
oplevelse i lys og lyd. Til hotellet køres en lille 
byrundtur for at opleve Prag by night.

Sejltur med spisning på Moldau
Moldau byder os velkommen på en sejltur, mens 
vi nyder byens gamle bygninger i flot belysning. 
Under sejlturen er der buffet. 

Aftentur - folklore
Der køres til en lokal restaurant. Her serveres 
en lækker 3-retters tjekkisk menu med vin ad 
libitum. Efter middagen er der tjekkisk folklore 
forestilling og mulighed for en svingom.

som hovedstad i Tyskland, er der siden genforeningen sket en fantas-
tisk udbygning af Berlin. Nu står byen smukkere end nogensinde. 
Prag, den gyldne stad! Byen med de 100 tårne! Prag har mange navne, 
og byens overskuelighed gør det både nemt og bekvemt at komme 
rundt. På denne rejse bliver der mulighed for at opleve det meste. Na-
turligvis ser vi Prags centrum med den gamle rådhusplads ”stara Mesto 
namesti” samt Konopiste slottet, men også seværdigheder uden for 
byen er der tid til. 
sachsen var et selvstændigt kongerige indtil 1871, og det bærer ho-
vedstaden dresden tydeligt præg af med de imponerende bygninger, 
som slottet Zwinger, den smukke semper Opera og Frauenkirche. 

7 dage bus

Berlin - Prag - Dresden  
- historiske oplevelser og moderne byliv

Berlin

Prag



6 dage bus

Prag og Böhmen 
- storby og natur

”den som blot een gang har set hende, vil altid have hendes navn 
ringlende i sit hjerte. Hun er i sig selv en sang, vævet ind i tiden, og vi 
elsker hende, så lad hende ringle”. sådan skrev jaroslav seifert i 1983 
om Tjekkiets hovedstad Prag, og sandt er det, at man aldrig glemmer 
et besøg i den smukke by, hvor floden Vltava bruser under den berømte 
og historiske Karlsbroen. efter etableringen af republikken Tjekkiet 
i 1993 har Prag været i stand til at tiltrække en række internationale 
virksomheder, og har gennemgået en rivende udvikling inden for såvel 
industrien som turistbranchen. Alligevel er Prag og Tjekkiet stadig bil-
lige rejselande set med danske øjne.
liberec i Nordböhmen er ofte udgangspunkt for vores ture i Böhmen. 
Allerede i middelalderen var byen et naturligt stop på rejsen for de 
mange karavaner og handelsfolk, der krydsede området. Byen har ca. 
130.000 indbyggere, og bybilledet er præget af et væld af skønne 
bygninger opført i klassiske stilformer fra det 18. århundrede. I byen 
finder man yderligere den ældste Zoo fra det tidligere Tjekkoslovakiet 
og en utrolig flot botanisk have.

Busrejse - 6 dage

Højdepunkter 
• Spændende byrundtur i Prag
• Folklore aften i Prag
• Det bøhmiske paradis - panoramatur
• Svævebanetur i Liberec
• Mulighed for vandretur i Böhmen

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder 
✓ 5 overnatninger med morgenmad
✓ 4 x middag
✓ Alle nævnte udflugter ekskl. entreer og sejlture
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Frokoster, drikkevarer og yderliger middage
• Entreer og sejlture

Hotel
Grandhotel Slaty Lev i Liberec er et klassisk og 
charmerende hotel, præget med krystal lysekro-
ner og bygget i 1903. Hotellet har de senere 
år gennemgået en større renovering og skønt 
beliggende i byens parkområde. Her forefindes 
reception, restaurant, elevator, cafe, bar og 
casino. Alle værelser har bad, toilet, minibar, 
telefon og radio.

I Prag findes forskellige hotelmuligheder. Vi 
kommer gerne med forslag.

4. dag: Böhmen og Liberec 
Vi forlader Prag og kører mod Liberec. Undervejs 
stopper vi ved Jested bjerget og tager svæveba-
nen til toppen, for at nyde den skønne udsigt over 
Liberec og omegn. Efter ankomst til hotellet, hvor 
vi bor 2 nætter, vil der være en bytur til fods. Byen 
byder bl.a. på Det Nordböhmske Museum med en 
samling af middelalderlige gobeliner og en skøn 
botanisk have.

5. dag: Det bøhmiske paradis
En smuk tur gennem skovklædte bakker, klip-
pelandskaber, forbi borge og ruiner til udsigts-
pladsen ved borgen Hubra Skala. Herfra er der 
mulighed for en vandretur tilbage til Sedmihorky, 
hvor bussen venter. På hjemturen besøger vi et 
typisk böhmisk glasværk, hvor man ser produktio-
nen og butikken, samt besøger et lille marked.

6. dag
Efter morgenmaden forlades Böhmen, og turen 
går retur til Danmark.

1. dag: Afrejse 
Turen går forbi Berlin til overnatning i området 
omkring Dresden.

2. dag: Prag - Tjekkiets hovedstad
Turen fortsætter over grænsen ved Zinwald med 
ankomst til Prag. Eftermiddagen bruges til at 
besøge Borg-området med Skt. Veits Katedralen, 
hvor kronjuvelerne bliver opbevaret samt et besøg 
i Guldmagergaden. Herefter køres til hotellet, hvor 
vi bor 2 nætter.

3. dag: Bytur i Prag og folkloreaften 
Der køres med bussen til Karlsbroen, hvorfra vi 
fortsætter til fods ad ”Den Gamle Kongevej”. Un-
dervejs ses bl.a. rådhuset med det Astronomiske 
Ur, Tynkirken hvor Tycho Brahe ligger begravet og 
Krudttårnet. Turen afsluttes på Václavské Námesti, 
den velkendte plads midt i byen. Her findes mange 
forskellige butikker, caféer, bladhuse og hoteller. 
Eftermiddagen er til fri rådighed. 
Om aftenen mulighed for traditionel tjekkisk 
folklore på lokal restaurant i byen. Her serveres 
en lækker tre-retters tjekkisk menu, dertil vin ad 
libitum. 

Prag
Liberec

63



64

udsigt over byen. Opholdet i Budapest slutter på 
Pest-siden til fods i gågadekvartererne, hvor der 
også bliver tid på egen hånd. 

Paprika-Party i typisk ungarsk Csarda
En traditionel ungarsk Csarda, hvor der bydes på 
folkedans, sigøjnermusik og festlig underholdning 
- alt sammen ledsaget af specialiteter fra det un-
garske køkken.

Den ungarske Puszta
På den ”Ungarske Prærie” findes de gamle pusz-
tagårde med opdræt af Lipizzaner heste. Efter en 
rundtur i hestevogn og opvisning i den specielle 
ungarske ridekunst, er der bl.a. mulighed for at 
ride og besøge staldene. Besøget afsluttes med 
et solidt måltid mad og vin - tilberedt på ungarsk 
maner. En rigtig festlig, folkelig og fornøjelig op-
levelse.

Balatonsøen
Det er dagen, vi nyder ved søen, og der vil også 
være mulighed for en badetur, en god frokost eller 
måske besøg på det lokale marked.

Andre muligheder og besøg
Herend Porcelæn
Vinsmagning
Sejltur på Balatonsøen
Sigøjnerbryllup

Forslag til udflugter 

Balatonsøen rundt
Landskabet omkring Balatonsøen er meget varie-
ret med borge fra middelalderen, fine kulturskatte, 
fredfyldte naturområder, keramikværksteder, fiske-
restauranter og urgamle vinkældre. På turen bliver 
der ophold flere interessante steder.

Tihany Halvøen
Tihany halvøen er Ungarns første naturfredede 
område og fra Klosterkirken er der en storslået 
udsigt over Balatonsøen. I landsbyen Tihany findes 
mange fredede huse, og frilandsmuseet består 
bl.a. af et gammelt pottemagerværksted. 

Hévíz
Byen er kendt for sine termiske bade, hvor det 
svovl og radiumholdige vand kommer fra en kilde 
i 38 meters dybde. Det store udendørs termal-
bad er som Hévíz søen omgivet af park, og man 
svømmer rundt mellem åkander. Området er 
naturskønt, afslappende og samtidig i gåafstand til 
byens centrum.

Budapest - Donaus Dronning
Vi besøger Ungarns hovedstad Budapest og på 
byrundturen i bussen ser vi seværdigheder både 
på Pest og Buda siden af Donau, Heltepladsen, 
Operaen, St. Stephan kirken, Parlamentet, Borghø-
jen med Kongeslottet og vel nok byens smukkeste 
bro, Kæde-broen. Efter en kort pause ved Fisker-
bastionen og Mathias-kirken kører vi op på Gellért 
bjerget til frihedsgudinden, hvorfra der er storslået 

Balatonsøen er kendt for sit opalgrønne vand og kaldes af mange for 
det ”det Ungarske Hav”. søen er Centraleuropas største og ligger 
smukt omgivet af højdedrag med vinmarker og langs søens bred har 
badelivet blomstret i de gamle feriebyer siden midten af 1800-tallet. 
Afhængig af årstiden er det forårets hvide og rosa slør af blomstrende 
mandel og ferskenplantager, sommerens dufte af lavendel og urtemar-
ker eller måske de store vingårde med vinrankernes smukke efterårs-
farver, der er årsagen til at nogen har sagt, at Balatonsøen er som den 
første kærlighed - man kan forlade men aldrig glemme den.

9 dage bus

Balaton 
- Centraleuropas største sø

Busrejse - 9 dage 

Højdepunkter 
• Balatonsøen rundt 
• Vinsmagning hos lokal bonde 
• Den ungarske Puszta
• Budapest
• Paprika-Party

Rejsens forløb
1. dag: Afrejse - Tyskland, Tjekkiet
Gennem Tyskland passerer vi Berlin og Dresden 
og kort efter den tysk/tjekkiske grænse, kom-
mer vi til overnatningshotellet. 

2. dag: Tjekkiet, Slovakiet til Balatonsøen
Vi forsætter forbi Prag, Brno og i Slovakiet via 
Bratislava til den ungarske grænse. Ankomst til 
Balatonsøen midt på eftermiddagen.

3. - 7. dag: Udflugtsprogram

8. dag: Afsked med Ungarn
Afsked med Balatonsøen og efter et par timer 
kommer vi til grænsen. Derfra gennem Østrig - 
forbi Wien og mod overnatning i Tyskland.

9. dag: Hjemkomst
Vi kommer hjem efter en oplevelsesrig rejse til 
et af  Europas allerbedste rejselande.

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus 
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder
✓ 8 overnatninger med morgenmad
✓ 8 x middag
✓ Buskørsel på valgte udflugter
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse  
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer, sejlture og besøg i Puszta

Hotel
Ved Balatonsøen findes mange gode hoteller, 
som er velegnede til grupper. Balatonfüred og 
Siófok er de mest kendte steder - det er smag 
og behag, hvor man helst vil bo. Vi hjælper 
selvfølgelig med at finde det hotel som passer 
bedst til gruppen og til den rigtige pris.

Diverse
I Ungarn benyttes Forinth, i Tjekkiet Koruna. I 
Tyskland og Østrig benyttes Euro. 

TYSKLAND

Balatonsøen
UNGARN

TJEKKIET



8 dage bus

Ungarn og Budapest  
- Donaus perle

Ungarn byder på centraleuropæisk natur og kultur, når den er bedst. 
smukke, gamle byer fulde af imponerende arkitektur og stolte mindes-
mærker fra tidligere tiders storhed og magt. Vidunderligt afvekslende 
natur med snoede floder, høje bjerge og dybe skove. læg dertil et godt 
køkken og en venligt imødekommende befolkning. Hvad kan man mere 
ønske sig som turist!
Ungarns hovedstad Budapest er et kapitel for sig. Med sine to millioner 
indbyggere breder byen sig på begge sider af donau-floden, som ad-
skiller de to bydele Buda og Pest. Budapest er kendt for sine smukke 
bygninger, velholdte bindingsværker, det kongelige slot og ikke mindst 
kur-badene.

i kirkens skatkammer. Herefter fortsætter turen 
langs Donaufloden til borgen Visegrad, der troner 
majestætisk over floden og bjergområdet. Turen 
slutter i byen Szentendre, der er kendt for sine 
smukke kirker og seværdige kunstgallerier.

Sejltur på Donau
Smuk to timer lang sejltur på Donau-floden. Kan 
evt. arrangeres som aftentur.

Heldagstur til Balatonsøen
Bussen kører os til det yndede feriested, Balaton-
søen, også kaldet ”Det Ungarske Hav”. Vi besøger 
byen Siófok, navngivet efter Sió-kanalen, der fører 
Balatons vand ud i Donau. Kanalens sluser gør 
det muligt for skibsfarten at nå Donau og derfra 
videre adgang til Sortehavet. Herefter fortsætter 
vi til søens mest populære feriested Balatonfüred. 
Udover at være et yndet feriested er byen også 
kendt for sine 11 kulsyreholdige kilder, der i mere 
end 200 år har været kursted for folk med hjerte-
problemer.

Forslag til udflugter 

To halvdags byture i Budapest
Budapest er så overvældende en oplevelse, at 
vi foreslår at opleve byen under to rundture à 
hver en halv dags varighed. For der er meget 
at se og opleve. Vi skal besøge Parlamentet og 
se Borghøjen med Kongeslottet, Matthiaskirken, 
Fiskebastionen, Gellert-monumentet, Heltepladsen, 
Kædebroen og Rooseveltpladsen. I Operaen ser 
vi foyeren, ligesom et besøg i Skt. Stefans Basilika 
er et must. Seværdighederne og monumenterne 
er nævnt i vilkårlig rækkefølge, og vi vil undervejs 
holde pauser for at kigge nærmere på de smukke 
bygninger.

Heldagstur til Pusztaen og hesteshow
Turen går ca. 80 km syd for Budapest, til Puszta-
ens hovedstad, Kecskemet. Her oplever vi de store 
åbne vidder, og senere overværer vi et berømt 
hesteshow med fantastiske ryttere, som viser 
deres færdigheder på flotte ungarske halvblods-
heste. Efter showet får vi selv mulighed for en 
ridetur, eller en tur i hestevogn. Herefter nyder vi 
en frokost bestående af ungarsk gullaschsuppe og 
dessert, hertil vin.

Donauknæet og Esztergom
Vi kører til Donauknæet, hvor den smukke flod slår 
nogle vældige sving. Udflugtens første oplevelse 
gælder Esztergom, hvor vi besøger Ungarns stør-
ste romersk-katolske kirke med dens flotte samling 

Busrejse - 8 dage 

Højdepunkter 
• Indholdsrig byrundtur i Budapest
• Pusztaen og fantastisk hesteshow
• Balatonsøen – ”Det Ungarske Hav”
•  Szentendre, charmerende by med 

middelhavs atmosfære
•  Historiske og religiøse monumenter i  

Esztergom

Rejsens forløb
1. dag: Afrejse
Vi kører forbi Hamburg, Hannover og Kassel til 
overnatning syd for Fulda.

2. dag: Via Østrig til Budapest
Vi fortsætter rejsen forbi Regensburg og Pas-
sau, den smukke grænseby til Østrig. Videre 
forbi Linz og Wien til den ungarske grænse. 
Ankomst til Budapest sidst på eftermiddagen.

3. - 6. dag Udflugtsprogram

7. dag: Afrejse fra Budapest
Vi forlader Budapest, og kører forbi Bratislava, 
Brno og Prag til overnatning syd for Dresden.

8. dag: Hjemkomst
Sidste etape af  rejsen går forbi Berlin og 
tilbage til Danmark. Hjemkomst sidst på dagen.

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder
✓ 7 overnatninger med morgenmad
✓ 7 x middag
✓ Buskørsel på valgte udflugter
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer, sejlture og Puszta besøg

Hotel
Hotel Veritas er godt placeret i Budapest for 
udflugter i byen og området. Der er en hyggelig 
bar og restaurant samt 49 værelser med air-
condition, wifi, TV, minibar, telefon, bar, safe og 
hårtørrer. www.hotelveritas.hu

Diverse
I Ungarn benyttes forinth. Euro i Tyskland og 
Østrig. I Tjekkiet Koruna.

UNGARN
Budapest
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Busrejse - 8 dage   

Højdepunkter 
• Luganos maleriske søpromenade
• Verzascadalens overdådige natur 
• Mondæne Milano 
• Bedårende sejlads på Luganosøen

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓  Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓  Dygtig og rutineret chauffør
✓  Dansk rejseleder 
✓  7 overnatninger med morgenmad
✓  7 x middag
✓  Alle nævnte udflugter ekskl. entreer og sejlture
✓  Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture

Hotel
Vi bor på Hotel Calipso 3*. Hotellet ligger i 
Lugano-Paradiso området blot 200 meter 
fra Luganosøen og søpromenaden. Hyggelig 
lounge og bar, dejlig have med swimmingpool, 
solterrasse med udsigt over søen, indendørs 
swimmingpool og sauna. Elevator. Værelser 
med bad, toilet og TV. 

Diverse
I Tyskland, Italien og Østrig benyttes Euro. 
Schweizer Franc i Schweiz. 
Entreer og sejlture på udflugter ca. kr. 450,-.

8 dage bus

Lugano
- schweizisk natur og italiensk charme

På grænsen mellem schweiz og Italien ved bredden af luganosøen fin-
der vi byen lugano, et vidunderligt sted for en afslappende ferie med 
udflugter i området og til Milano. Med sin beliggenhed skaber det sol-
rige, subtropiske klima optimale betingelser for en usædvanlig smuk 
vegetation. I selve lugano stifter vi bekendtskab med en gammel, ita-
liensk præget bykerne med små hyggelige pladser og arkader, hvor det 
summer af liv blandt butikker, caféer og restauranter. På vores rejse 
nyder vi også det naturskønne Østrig og de vidtstrakte Alper, ligesom 
vi besøger det lille fyrstedømme liechtenstein.  

1. dag: Afrejse fra Danmark
Vi kører via Hamborg, Hannover og Kassel til over-
natningshotellet i Midttyskland. 

2. dag: Liechtenstein og San Bernardinopasset
Vi fortsætter sydpå gennem Sydtyskland, Østrig, 
forbi Bregenz og Bodensøen til det smukke 
Schweiz. Efter en pause i Liechtensteins hyg-
gelige hovedstad, Vaduz, fortsætter vi over San 
Bernardinopasset, og gennem den syv km lange 
tunnel når vi sydsiden af Alperne. Vi ankommer 
til Lugano og vores hotel i bydelen Paradiso, et 
godt turisthotel med italiensk inspireret køkken og 
atmosfære.

3. dag: Lugano og sejltur Luganosøen
Vi ser nærmere på Lugano, hvor middelhavsstem-
ningen regerer med frodige parker, boulevarder 
og flotte bygninger. Lugano er en mondæn storby 
med en lille bys charme. På en fodtur rundt i 
byen kan vi beundre bygninger, kirker, statuer og 
pladser. Mulighed for at køre med et lille tog fra 
hotellet og ind til centrum eller spadsere den ma-
leriske tur langs søen. Over middag anbefaler vi en 
smuk sejltur på Luganosøen med ophold i den pit-
toreske by Morcote. Også mulighed for at besøge 
Swiss miniatur, hvor Schweiz opleves i 1:25 format.

4. dag: Udflugt til Milano
Udflugt til Milano, hvor vi ser domkirken, som det 
tog 420 år at bygge, og med plads til 40.000 
mennesker. Hvis den verdensberømte Scala-opera 
er åben aflægger vi også et besøg der, inden vi 
fortsætter til Corso’en, byens gamle overbyggede 

gågade. Her holder vi frokostpause og besøger så 
Milanos imponerende borg.

5. dag: Verzascadalen og San Salvatore bjerget
En dag med storslået natur i Verzascadalen, der 
nord for Maggiore søen er omgivet af majestæti-
ske bjerge. I den overdådige natur oplever vi de 
typiske tessiner stenhuse, den kunstige sø, Lake 
Vogorno, bag sin dæmning og den betagende bro 
”Ponte dei Salti”. Broen er med sine to buer en 
arkitektonisk perle, og naturen tager sig ud fra sin 
smukkeste side, når vi til fods passerer den mere 
end 200 år gamle bro. Tilbage ved hotellet kan vi 
tage bjergbanen op på det 912 meter høje San 
Salvatore bjerg og nyde den maleriske udsigt over 
Lugano sø og by. 

6. dag: Italiensk marked og chokoladefabrik
En dag til afslapning eller ture på egen hånd. For 
interesserede kører bussen til et nærliggende itali-
ensk marked og besøg på en chokoladefabrik med 
lækre smagsprøver. Efter middagen evt. spadsere-
tur langs den palmeomkransede søpromenade.

7. dag: Vierwaldstättersøen og Rheinfall
Vi forlader Lugano og kører nordpå gennem de 
storslåede bjerglandskaber. Efter St. Gotthard tun-
nelen passerer vi Vierwaldstättersøen og Europas 
”største” vandfald Rheinfall. Herfra videre gennem 
Schaffhausen til den tyske grænse. Via Stuttgart 
når vi turens sidste overnatning i Midttyskland.

8. dag: Sidste stræk mod Danmark
Vi når Danmark først på aftenen.

ITALIEN

Lugano SCHWEIZ

Milano



8 dage bus

Schweiz - Vierwaldstättersee
- med tradition, lune og gemytlighed

schweiz er på mange måder sin egen - neutral, uden for eU-samarbej-
det, fordomsfrit og samtidig så traditionsrigt. Også naturmæssigt er 
landet noget for sig selv: en smuk og afvekslende natur med stille søer, 
brusende floder og store grønne bjergmassiver - til tider også sne-
klædte, selv i sommerhalvåret. Hertil kommer et charmerende sprog og 
idylliske byer.
Vierwaldstättersee tiltrækker hvert år mange feriegæster - i fortiden 
tiltrak området folk som H.C. Andersen. Hovedbyen er Brunnen - en 
gang en vigtig havneby. I dag er det fortid i den smukke ferieby, der 
tæller 7500 indbyggere. Til gengæld byder den nu på fortovscaféer, 
restauranter og butikker.

med en storslået udsigt, der skal opleves. Efter 
en pause i højderne fortsætter vi forbi Altdorf og 
videre ad den kendte Axenstrasse.

Rundt om Vierwaldstättersee
Første stop på turen bliver i Horw, hvor der be-
søges en alpehornsfabrikant. Her gives indblik i 
fremstillingen af alpehorn, og måske oplever vi, 
når hornene skal lydtestes. For en stund forlades 
søen, og der køres til Engelberg, for at se fabrika-
tionen af den verdensberømte schweizerost.

Liechtenstein
Gennem den smukke schweiziske natur går turen 
til en af Europas lilleputstater, Liechtenstein. 
Landet måler 160 km2, og her bor ca. 35.000 ind-
byggere. Fyrsteslægten i landet hører til blandt de 
ældste adelsfamilier af østrigsk afstamning. I ho-
vedstaden Vaduz med sine ca. 5000 indbyggere 
kan vi nedefra betragte fyrstepalæet. Der siges, 
at der i Vaduz er flere postbokse end indbyg-
gere, som en hentydning til, at den internationale 
forretningsverden ofte ser sin fordel i at have en 
postadresse i Liechtenstein, pga. visse skattefor-
dele. Der bliver tid i byen til frokost, slentretur, 
indkøb m.m.

Forslag til udflugter 

Luzern
Turen går langs med søen til Luzern, hvor der un-
dervejs gøres holdt ved Astridkapellet. Her omkom 
den belgiske dronning Astrid i en bilulykke i 1935. 
Efter ankomst til Luzern tager rejselederen os med 
på en byvandring, hvor vi bl.a. ser byens mest 
kendte seværdigheder, blandt dem Europas æld-
ste træbro Kapellbrücke, der efter en brand atter 
er genopført. Vi ser Thorvaldsens kendte løvemo-
nument og selvfølgelig bliver der lidt tid på egen 
hånd. Mulighed for sejltur på Vierwaldstättersee et 
stykke af vejen tilbage til hotellet.

Rigibjerget
Med bussen kører vi til Vitznau, hvorfra der er 
mulighed for at tage med tandhjulsbanen op på 
Rigibjerget - bjergenes dronning. Nyd her en ube-
skrivelig udsigt over bjerglandskabet. På vejen ned 
benyttes kabinesvævebanen til byen Weggis. Turen 
afsluttes med et besøg hos en brændevinsprodu-
cent, med mulighed for smagsprøver selvfølgelig.

Panoramatur 
Turen går forbi de smukke søer Alpnacher og 
Sarnser, videre over Brünigpass og langs Brien-
zersøen til byen Interlaken, med det over 125 år 
gamle hotel ”Grand Hotel Victoria-Jungfrau”. Der 
bliver tid på egen hånd i denne smukke gamle 
by. ”Højdepunktet” på turen går over Sustenpass 

Busrejse - 8 dage   

Højdepunkter 
• Idylliste byer ved Vierwaldstättersee
• Lilleputstaten Liechtenstein 
• Luzern med Alpepanorama
• Tandhjulsbane til Rigibjerget
• Smukke panorama og dybblå søer

Rejsens forløb
1. dag: Udrejse
Turen går forbi Hamborg, Hannover og 
Frankfurt til overnatning i området omkring 
Heidelberg.

2. dag: Ankomst til Schweiz
Vi fortsætter til den schweiziske grænse ved 
Basel og forbi Luzern til Brunnen. Ankomst 
sidst på eftermiddagen.

3. - 6. dag: Udflugtsprogram

7. dag: Hjemrejse
Hotellet forlades og turen går nordpå forbi 
Bodensøen til overnatning syd for Kassel.

8. dag: Hjemkomst
Det sidste stræk mod Danmark.

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder 
✓ 7 overnatninger med morgenmad
✓ 7 x middag
✓ Buskørsel på valgte udflugter
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer, sejlture

Hotel
Hotel Bellevue au Lac i Brunnen er smukt belig-
gende med egen terrasse/restaurant direkte 
ned til søen. Alle værelser har alle moderne be-
kvemmeligheder og hotellet har bar, restaurant, 
elevator og have med liggestole.

Luzern
SCHWEIZ

Liechtenstein
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Udflugterne på cykel og med bus-
sen kan nemt varieres. Vi kommer 
gerne med forslag til andre ruter, 
varighed og muligheder. det 
samme gælder for overnatning. 
der findes mange skønne hoteller 
i Alsace.

1. dag: Rejsen begynder
Opsamling på aftalte sted og til overnatningshotel-
let i Midttyskland.

2. dag: Colmar
Vi fortsætter mod Colmar, hvor vi skal bo de næste 
fire nætter. Efter indkvartering på vores hygge-
lige hotel introduceres vi for vores værtsby på 
en byrundtur med det lille tog ”Petit Train”. Her 
får vi inspiration til oplevelser på egen hånd de 
næste dage i Colmar, som bl.a. byder på Musée 
d´Unterlinden med Mathias Grünewalds’ berømte 
altertavler fra Isenheim, det berømte Maison de 
Têtes, rådhuset og Bartholdimuseet for bysbarnet 
og den kunstneriske udformer af Frihedsgudinden 
i New York.

3. dag: Vinruten – på cykel eller med bus
Hen på formiddagen er der for busfolket udflugt 
på den berømte ”Route du Vin”. Som en lille 
eventyrvej ligger Vinruten, der fra gammel tid har 
forbundet de mindre byer med hinanden. Byerne 
var dengang udsatte og lå på en befærdet rute. 
Derfor er der ofte bymure omkring de maleriske 
småbyer. Vi nyder frokosten i Riquewihr og besø-
ger undervejs også Ribeauvillé, inden vi går i gang 
med dagens vinsmagning.
For de cyklende er der fra morgenstunden cykel-
tur på den fantastiske vinrutes små veje. I roligt 
tempo, så alle kan være med. I Voegtlinshoffen 
møder vi vores lokale engelsktalende guide og får 
cyklerne udleveret. Med stop undervejs går turen 
gennem Husseren-Les-Châteaux til Equisheim med 
rundvisning. Videre til Turckheim, hvor vi holder 
frokostpause. Sidste stop er Kaysersberg med tid 
til at nyde byen, inden vi med bussen kører tilbage 
til Colmar. Under hele turen er der ledsagevogn 
med. Etape ca. 25 km.

4. dag: Route de Cretes 
Busfolket kører ad ”Route de Cretes” gennem de 
betagende landskaber med Alsaces runde bjerge. 
Via passet Col de la Schlucht kommer vi til Grande 
Ballon, det højeste bjerg i Vogeserne på 1.343 
meter. Fra bjergene når vi krigskirkegården Hart-
mannswillerkopf, inden vi i Guebwiller samles med 
cyklisterne. Nede i Rhindalen holder vi frokostpause, 
inden vi besøger det spændende Automobilmuseum 
i Mulhouse. I Belfort ser vi Bartholdis løveskulptur. 
Mens busfolket er i bjergene, tager cykelfolket på en 
halvdags tur ad Vinrutens skønne veje gennem bl.a. 
Rouffach og Orschwihr til Guebwiller, hvor vi afleve-
rer cyklerne og stiger på bussen.

5. dag: Strasbourg
Vi besøger Strasbourg, der med sin centrale belig-
genhed har en særlig europæisk status. Historisk 
har byen skiftevis været tysk og fransk, hvilket har 
medført en særlig blanding af tysk stringens og 
fransk charme. Kvarteret omkring domkirken er 
præget af mindre butikker, en hyggelig atmosfære 
og Petite France, som ikke uden grund har ry for 
at være en af Europas smukkeste og mest char-
merende bydele. Byen huser bl.a. EU-parlamentet, 
som vi ser på en lille byrundtur. Mulighed for sejl-
tur samt katedralbesøg. 

6. dag: Colmar til Tyskland
Vi forlader Colmar og krydser Rhinen ved Neuf 
Brisach på vej mod hotellet i Midttyskland. 

7. dag: Hjemrejse
Med passende pauser undervejs mod den danske 
grænse, som vi når sidst på eftermiddagen.

•  Mulighed for skønne cykelture i Alsace på Vinrutens smukke veje 
langs vinmarker og hyggelige byer

• Mange gode vinoplevelser
• Besøg i Strasbourg, multieuropæisk metropol
• Bjergtagende bustur gennem Route de Cretes i Vogeserne

7 dage bus og cykel 

Alsace 
- fransk vin og kultur med spændende cykeloplevelser

Busrejse - 7 dage  

Højdepunkter 
•  Vinrutens smukke veje 
• Vinmarker og hyggelige byer
• Mange gode vinoplevelser 
• Strasbourg, multieuropæisk metropol
• Imponerende bilmuseum i Mulhouse
•  Colmar 
• Route de Cretes i Vogeserne

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus 
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder 
✓ 6 overnatninger med morgenmad
✓ 5 x middag
✓ Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture

Hotel
Hotel Kyriad 3* ligger centralt i Colmar, kun 5 
min. gang fra den gamle bydel. Bar, restaurant 
og elevator. Pæne værelser med bad og toilet, 
telefon og TV.    

Diverse
På hele turen benyttes Euro. 
1½ dags cykelleje med guide ca. kr. 450,-.
Entreer på udflugter ca. kr. 300,-.

FRANKRIG
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Forslag til udflugter 

1. dag: Udrejse
Efter opsamling går turen, med passende pauser 
undervejs til overnatning i Tyskland / Holland. 

2. dag: Bruxelles og Paris
Dagens første mål er Bruxelles. På vej mod cen-
trum ser vi nogle af byens seværdigheder, og et 
ophold giver tid til at hilse på Manniken Pis, se 
Grand Place, Slagtergaden samt Gallerierne. An-
komst til Paris sidst på eftermiddagen. 
I Paris er mulighederne næsten uendelige. Udstil-
linger, museer, shopping, restaurant- og cafebe-
søg m.m. Kort sagt - du er ikke overladt til dig selv 
i storbyen, men alle muligheder er åbne. 

3. - 5. dag: 
Under opholdet i Paris, er der mulighed for føl-
gende udflugter:

Byrundtur
Hvad enten man oplever Paris for første gang eller 
allerede har besøgt metropolen, er en rundtur 
en god appetitvækker. Vi ser en mængde af de 
kendte attraktioner på både højre og venstre 
Seinebred, og med indtrykkene fra Louvre, Musée 
d’Orsay, den nyistandsatte Opera samt et par af-
stikkere til mindre kendte sider af byen er en solid 
basis for egne oplevelser lagt. Selvfølgelig ser 
vi også Triumfbuen, Eiffeltårnet, Notre Dame og 
Paris’ imponerende skyline, La Defense, hvor der 
bliver frokostophold.

Versailles
Den overdådighed, der prægede det franske hof 
i det 16. og 17. århundrede, kommer tydeligst til 
udtryk i Versailles. Palæbygningernes størrelse er 
imponerende og en manifestation af kongedøm-

mets magt, der også kommer til udtryk i parkan-
lægget, hvor kanaler, fontæner, søer og en hel 
landsby kan besigtiges. Byen Versailles byder sig 
også til med markedshaller og små hyggelige spi-
sesteder, hvor frokosten også er en oplevelse.

Aftentur
Aftentur med metro til latinerkvarteret. Her besø-
ger vi en af kvarterets mange restauranter inden 
vi i det smukke aftenlys tager på sejltur på Seinen. 
Også i mørke er Paris fortryllende, når byens utal-
lige lyskilder spejler sig i Seinens blanke spejl.

Montmartre kvarteret og Moulin Rouge
Oplev Montmartre kvarteret med Place du Tertre, 
Pigalle og besøg “den hvide kirke” Sacre Cour. 
Eller hvad med et besøg i den berømte natkaberet 
Moulin Rouge, der med sine mere end 100 dan-
sere er en uforglemmelig oplevelse. 

Monets Have
I den lille by Giverny i Normandiet boede og arbej-
dede maleren Claude Monet indtil sin død i 1926. 
Her genfinder vi de kendte åkandemotiver og par-
tierne med den japanske bro. Monets lyserøde hus 
er også åbent for besøg, og både huset og haven 
er ført tilbage til den stand det var i, da kunstne-
ren boede i huset med sin store familie. 

6. dag: Paris forlades
Paris forlades da champagnehuset “Mumm” 
venter os i Reims. På en rundvisning hører vi om 
champagnens historie og får smagsprøver. I byens 
centrum ser vi den istandsatte kroningskatedral, 
inden vi fortsætter mod overnatningshotellet.

7. dag: Hjemkomst 
Sidste stræk gennem Tyskland tilbagelægges og vi 
kommer tilbage til vores udgangspunkt.

Udover Paris, byder denne rejse også på en række andre og spændende 
oplevelser. således besøger vi på udturen Bruxelles, det nye europas 
Hjerte. Hjemrejsen går via Reims - Champagne-regionens hovedstad, 
hvor de berømte dråber kan smages. Turen er en behagelig kombina-
tion af byens liv og naturoplevelser, og afvikles i et behageligt tempo. 

Busrejse - 7 dage 

Højdepunkter 
•  Paris - byrundtur, Montmartre og sejltur på 

Seinen
• Bruxelles med Grand Place
• Versailles – det pragtfulde slot
• Monets hus og have 
• Aftentur med sejltur på Seinen 
• Champagnebyen Reims 

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder  
✓ 6 overnatninger med morgenmad
✓ 2 x middag (ud og hjemrejse)
✓ Alle nævnte udflugter ekskl. entréer og sejlture
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden 

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse
• Yderligere middage 
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture

Hotel
I Paris findes et utal af hoteller, som er veleg-
nede til grupper. Afhængig af om man vil bo i 
den pulserende midte eller i periferien. Det er 
smag og behag. Vi hjælper selvfølgelig med 
at finde det hotel som passer bedst til jeres 
gruppe og til den rigtige pris.

7 dage bus

Paris - Bruxelles - Reims 
- byernes by

Rejsen kan arrangeres uden over-
natning på ud og hjemrejse.
det er også muligt at flyve fra Bil-
lund, København og Hamborg di-
rekte til Paris.

FRANKRIG

Bruxelles
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Hvem drømmer ikke om den franske Riviera og de associationer det 
sætter i gang – det azurblå Middelhav som bølger mod strand og klip-
pekyst, elegante og atmosfærefyldte byer som Nice og Monte Carlo, 
hvor jetsettet boltrer sig, spektakulære promenader, det imponerende 
bagland med middelalderstemning og levn fra kendte malere som Pi-
casso, Miro og Chagall. ja, det findes på denne rejse. Kombineret med 
betagende bjerglandskaber og knitrende søer i schweiz, hvor Alperne 
er den imponerende kulisse for vores ophold. I den franske udgave af 
Grand Canyon imponeres vi af et naturfænomen der ikke findes mage til 
i europa.

10 dage rundrejse 

Den franske Riviera og Schweiz 
- Vierwaldstättersøen, Nice, Monaco, Gorges du Verdon og Alsace

1. dag: Afrejse mod Midttyskland
Afgang fra aftalt opsamlingssted og vi kører til 
Midttyskland, hvor vi skal overnatte.

2. dag: Schweiz 
Ved frokosttid når vi den schweiziske grænse og 
fortsætter frem til Schaffhausen. Tæt herved finder 
vi Rheinfall, Europas største vandfald, 23 m højt 
og 150 m bredt. Vi har et ophold her og nyder 
det betagende syn. På vej mod dagens mål ved 
Vierwaldstättersøen, passerer vi Zürich, Schweiz’ 
største by. 

3. dag: Rundt om Vierwaldstättersøen
Vi har 2 nætter ved Vierwaldstättersøen, så dagen 
i dag, bruger vi til at udforske området ved søens 
bredder. Vi besøger den betagende by og turist-
magnet Luzern, smukt beliggende med udsigt til 
bjergene Pilatus og Rigi. Der er flere seværdighe-
der i byen bl.a. et 6 m langt relief af vores egen 
Thorvaldsen. Andre interessante steder rundt om 
søen er Stans, Altdorf og Küssnacht. På bjerget 
Rigi er det muligt at komme op med en lift mod 
betaling. Rejselederen planlægger dagen, så man 
får mest muligt ud af den. 

4. dag: Ankomst til Nice
Vi kommer hurtigt ind i Italien via St. Gotthard pas-
set. Den skønne natur fortsætter og vi passerer 
Lugano og Comosøen, storbyen Milano, dernæst 
først Den italienske Riviera, som vi følger frem 
til Den franske Riviera og til Nice, vores base de 
næste 3 nætter. Vi bor på hotel med central belig-
genhed. Middage er ikke inkl., Nice lægger op til at 
man går ud og spiser på forskellige restauranter.

5. dag: Byrundtur i Nice og Monaco
Nice har meget at byde på. Små gyder og stræder, 
Promenade des Anglais, den flotte strandprome-
nade med knejsende palmer og stolte palæer, 
det azurblå Middelhav med en dejlig strand samt 
mange museer bl.a. Matisse og Chagall. Byen 
indbyder til at slentre og nyde atmosfæren – et 
cafebesøg er oplagt. Dagen bliver fyldt ud med et 
besøg til det lille, fantastiske fyrstendømme Mo-

FRANKRIG
Alsace SCHWEIZ

Nice
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10 dage rundrejse 

Den franske Riviera og Schweiz 
- Vierwaldstättersøen, Nice, Monaco, Gorges du Verdon og Alsace

7. dag: Gorges du Verdon
Desværre må vi forlade Nice, men store oplevel-
ser venter forude. Ved Cannes kører vi ind på 
Route Napoleon og forbi Grasse kommer vi videre 
nordpå, inden vi svinger mod vest og kommer ind 
i det pragtfulde og betagende Gorges du Verdon, 
Frankrigs svar på Grand Canyon. Den flere hun-
drede meter dybe slugt er opstået ved at floden 
Verdon har skåret gennem klipperne. Vi kører 
langs kanten på sydsiden af slugten og holder 
selvfølgelig fotostop undervejs. Verdon floden 
løber ud i den kunstige sø, Lac de Sct. Croix. I 
landsbyen Moistiers, der er berømt for sin fajance, 
holder vi pause. Forbi Manosque og Sisteron, gen-
nem lavendelmarker og bjerglandskaber kommer 
vi frem til området ved Gap, hvor vi skal overnatte. 

8. dag: Grenoble og Annecy
Fra Gap kører vi over Col Bayard og kommer 
også gennem Grenoble ved foden af Alperne. Ved 
frokosttid kommer vi til Annecy, som ligger smukt 
placeret med søen og bjergene som baggrund. 
Byens vartegn kaldet ”det gamle fængsel” og 
er blandt de mest fotograferede monumenter i 
Frankrig. Byen er absolut et besøg værd, og man 
har ikke lyst til at forlade den igen. Dog går det via 
Geneve langs Lac Leman til Lausanne og frem til 
Basel, hvorfra vi når ind i Frankrig og Alsace, hvor 
der er overnatning.

9. dag: Alsace og Strasbourg
I Alsace fører turen os langs Rhinen, og da der 
her produceres ganske fine hvide vine, vil der blive 
mulighed for at besøge en lokal producent. Der 
holdes frokostpause i hovedbyen Strasbourg, hvor 
bydelen ”Petit France” ikke uden grund omtales 
som en af de smukkeste og mest charmerende 
bydele i hele Europa. Overnatning i Midttyskland.

10. dag: Rejsens sidste dag
Mætte af indtryk er vi klar til at tage fat på rejsens 
sidste etape, der bringer os til Danmark og vores 
udgangspunkt.

naco. Vi besøger slottet og overværer vagtskiftet, 
går tur i den gamle romantiske bydel og den flotte 
park. Der bliver tid på egen hånd, hvor man evt. 
kan lægge vejen forbi den imponerende lystbåde-
havn eller se nærmere på Casinoet i Monte Carlo.

6. dag: Tur i baglandet
Også i dag vil der være tid til på egen hånd at 
gå på opdagelse i Nice, men først besøger vi 
bjerglandsbyen St. Paul de Vence. Her finder vi 
middelalderstemning og gamle bymure. De kendte 
malere Chagall, Miro og Picasso følte sig tiltrukket 
af byen. Der findes mange gallerier og butikker i 
byen, som oser af stemning. 

Busrejse - 10 dage 

Højdepunkter 
• Vierwaldstättersøen
• Luzern
• Nice 
• Fyrstendømmet Monaco
• St. Paul de Vence
• Gorges du Verdon – Frankrigs Grand Canyon
• Den smukke by Annecy
• Alsace

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder 
✓ 9 overnatninger med morgenmad
✓ 6 x middag
✓ Alle nævnte udflugter ekskl. entréer og sejlture
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Hoteller
I Nice bor vi på Hotel Albert 1’er, 3*, beliggen-
hed tæt på Promenade des Anglais, den gamle 
bydel og centrum. I Schweiz bor vi i Brunnen 
tæt på søpromenaden. Alle hoteller på rejsen 
har værelser med bad og toilet, samt andre 
moderne bekvemmeligheder. 

Diverse
I Tyskland og Frankrig benyttes Euro. 
Schweizer Franc i Schweiz.
Rigi bjergbane ca. kr. 150,-. 
Entreer til museer, hvis man ønsker at besøge 
dem. 
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1. dag: Udrejse
Gennem Slesvig-Holsten, der også er gammelt 
vikingeland, fortsætter vi via Hamburg til overnat-
ningshotel.

2. dag: Brügge, Picardiet og Rouen
Dagens første mål er Brügge. Vi ser nogle af 
byens seværdigheder, og der er tid til en rask sej-
lads på kanalerne, hvorfra de gamle handelshuse 
kan tages i øjesyn, mens vi udser os et passende 
frokoststed. Videre på rejsen oplever vi frodig-
heden i Frankrigs nordlige regioner med bl.a. 
Picardiet. Vi får kigget den lokale byggekunst efter 
i sømmene, inden vi når frem til Rouen, der var en 
af vikingernes hovedbyer og nu er Normandiets 
hovedstad. 2 nætter i Rouen.

3. dag: Rouen og Monets Have
Jeanne d’Arc, Richard Løvehjerte samt høvdingen 
Rollo har vandret i den gamle handelsby, og på en 
byrundtur opleves mange af byens seværdigheder. 
Jubilæet som normannisk len blev fejret i 1911, 
og man opstillede en kopi af Jellingestenen. Rue 
du Gros Horioge gaden med det store ur, er en af 
verdens ældste gågader. På handelsstrøget der 
forbinder fiskemarkedet med domkirkepladsen, 
finder vi Katedralen, der med sit Smørtårn er kendt 
fra Monet’s ”grå periode”. Små caféer og en hyg-
gelig bykerne gør at man føler sig hjemme i byen 
straks ved ankomsten. Om eftermiddagen besøger 
vi maleren Claude Monet´s have og museum i 
Giverny. Her boede og arbejdede maleren til sin 
død i 1926. Åkander og den japanske bro, som 
er foregivet i hans berømte værker, findes her i 
haven. Monets lyserøde hus er åbent for besøg. 
Både hus og have fremstår i dag som dengang 
Monet boede der.

4. dag: Invationskysten, Bayeux og Saint-Malo
De første tropper landede ved Pegasusbroen om 
natten 6. juni 1944. Vi følger begivenhederne på 
D-dagen, og langs strandene Juno, Sword og Gold 
fortsætter vi til Arromanches, hvor resterne af 
den store havn, anlagt i dagene efter invasionen, 
stadig kan ses. Ved St. Laurent vidner de 9.386 
hvide marmorkors om de amerikanske tab ved 
Omaha Beach. I Bayeux ser vi det 70 meter lange 
Bayeux-tapet, som i broderi beretter om Vilhelm 
Erobrerens invasion i 1066. 

Herefter gennem et afvekslende landskab frem til 
byen St. Malo i Bretagne. De fine havnefaciliteter 
gav kaprerne kronede dage, og ganske som sørø-
verne bor vi ”Intro Muros” beskyttet bag de store 
fæstningsmure. Ideelt for tidevandskiggeri og ture 
rundt i de små krogede og specielle gader.
Tre overnatninger i St. Malo - ren luksus.

5. dag: Mont St. Michel
Mont St. Michel er en unik kombination af by, 
fæstning, kloster og pilgrimsmål, beliggende på en 
tidevandsø i bugten af samme navn. Øen er i den 
grad præget af tidevandet, som kan variere op til 
14 meter i døgnet. Når vi kommer til øen, er det 
muligt at gå ad snoede gader fra den nederste 
bydel til tops gennem klosterbyggeriets afsnit til 
kirken, som kroner værket. Vi følger den smukke 
kyststrækning på turen tilbage mod St. Malo, hvor 

På denne rundrejse er kontrasterne mange og stemningerne storslå-
ede, når vi oplever de skift i vore omgivelser denne tur byder på. Fra 
Monet’s have over Normandiets smukt bølgede landskaber til Bretagnes 
mere rå klippekyst kommer naturen os i møde på smukkeste vis, og 
kanaløen byder os forhåbentligt velkommen med sit milde klima og 
vidunderlig udsigter. Historisk spænder turen også vidt. Fra kelternes 
stensætninger til vikingernes frodige provins og Invationskystens sand-
strande er der et stort spænd, men med stop ved bl.a Bayeux Tapetet 
og Mônt st. Michel bliver det muligt at få tingene sat i perspektiv. Tem-
poet er afslappet, men mængden af seværdigheder samt mulighederne 
for individuelle gøremål er en garant for turens kvalitet.

10 dage rundrejse 

Normandiet 
- Bretagne, Loire og kanaløen Jersey

FRANKRIG
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Busrejse - 10 dage 

Højdepunkter 
• Brügge
• Invasionskysten 
• Bayeux og det berømte tapet 
•  Mônt St. Michel - det imponerende  

pilgrimsmål
• Monets lyserøde hus og have 
• Kanaløen Jersey
• Bretagne 
• Loiredalen og de betagende slotte

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder 
✓ 9 overnatninger med morgenmad
✓ 7 x middag
✓ Alle nævnte udflugter ekskl. entréer og sejlture
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse
• Frokoster, drikkevarer og yderligere middage
• Entreer og sejlture

Hotel
Vi bor på gode hoteller, hvor alle værelser har 
bad og toilet, samt andre moderne bekvem-
meligheder. 

Diverse
På hele turen benyttes Euro
Entréer på udflugter ca. kr. 525,-

havet igen viser os sin magt og indflydelse i områ-
det. Aftenturen bør næsten føre en op på murvær-
ket omkring den gamle by. De blinkende fyr, små 
klippeøer samt byens beskyttede havnebassin er 
alt sammen lige for døren, og giver en stemning 
der kun findes i St. Malo.

6. dag: Udflugt til Jersey
Fra St. Malo går hurtigbåden direkte til den 
Normanniske kanalø Jerseys smukke hovedstad 
St. Hellier. Her er der arrangeret en rundtur, der 
dækker det meste af solskinsøen samt en frokost 
og muligheder for at gøre indkøb. Priserne er 
fornuftige, og da øen ikke er medlem af EU, er det 
muligt at medbringe toldfrie varer med hjem. 

7. dag: Bretagne
Vi krydser Bretagne-halvøen, og oplever naturens 
mange skift strækkende sig fra det meget frodige 
til det helt øde. Herude har der boet folk gennem 
mange årtusinder, og et af dagens højdepunkter 
ligger ved Carnac, hvor vi skal se tusindvis af 
oldtidsfolkenes bautasten - de såkaldte menhirs. 
De døde begravedes i store stendysser, dolmens. 
Jo, dette område er Asterix og Obelix´land! Vannes 

spillede en stor rolle i Middelalderens magtspil, og 
det var først efter byens fald, at Bretagne blev ind-
lemmet i det Frankrig, vi i dag kender. Bretonerne 
er med rette stolte af deres fortid - og de senere 
års fokus på deres identitet har medført en genop-
liven af både sprog og kultur.

8. dag: Loiredalen
I Angers kommer et af de prægtigste Loireslotte 
os i møde. Fæstningen rummer nogle af Europas 
smukkeste billedtæpper, der skildrer scener fra 
Johannes’ Åbenbaring, og kan selvfølgelig besigti-
ges. Undervejs gennem Loiredalen ser vi nogle af 
egnens karakteristiske slotte som langs vores rute 
ligger som perler på en snor, og vi ser ”Frankrigs 
Have” Touraine.

9. dag: Reims og Champagnebesøg
I Reims besøger vi ”Mumm” som er et af de 
kendte champagnehuse. Efter rundvisningen 
smager vi på de sprudlende dråber. Frokostpause 
i domkirkebyen inden vi bevæger os gennem Bel-
gien for overnatning i området omkring Köln.

10. dag: Hjemrejse
Hjemturen foregår ad samme rute som på udrej-
sen med indkøbspause ved grænsen.

10 dage rundrejse 

Normandiet 
- Bretagne, Loire og kanaløen Jersey
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1. dag: Udrejse
Efter opsamling kører bussen sydpå forbi Ham-
burg, Hannover og Kassel til Midttyskland, hvor vi 
overnatter.

2. dag: Vinregionerne Alsace og Bourgogne
Efter tidlig morgenmad fortsætter vi forbi Frankfurt 
til Frankrig. Vores første møde med det skønne 
land er en smuk rute langs Rhinen gennem Al-
sace, som producerer dejlige hvide vine. Vi holder 
frokostpause i en af de hyggelige byer og nyder 
frokosten sammen med de gode lokale vine. Hen 
under aften ankommer vi til området omkring 
Beaune i Bourgogne, hvor vi overnatter, omgivet 
af nogle af Frankrigs mest kendte og skattede 
vinmarker. 

3. dag: Côte d’Or til Cahors
I vinbyen Beaune ser vi byens mest kendte byg-
ning, Hotel Dieu, med de udsmykkede svalegange 
og de vældige tage dekoreret med farvestrålende 
mosaikmønstre. Hotel Dieu blev opført i 1400-tal-
let som et sted, hvor syge og fattige blev plejet. 
I dag rummer bygningen et museum, som vi 
har mulighed for at besøge, inden vi fortsætter 
mod syd gennem det gyldne vinland Côte d’Or 
til Cahors. Her i regionen Lot’s hovedby skal vi 
bo de næste tre nætter. Cahors ligger smukt og 
strategisk på en halvø dannet af floden Lot, med 
den befæstede bro Pont Valentré som gammel ad-
gangsvej. Det er også i Cahors, at vores dronning 
ofte foretager sine indkøb på det ugentlige lokale 
marked, når kongefamilien opholder sig på deres 
vinslot i Cayx.

4. dag: Château de Cayx, underjordisk sejltur og 
Rocamadour
Vi begynder dagens udflugt med et besøg på 
Château de Cayx, kongefamiliens dejlige vingård 
i det franske. Hvis kongefamilien ikke opholder 
sig på slottet, kan vi komme tæt på og få en 

smagsprøve af Prins Henriks vinproduktion samt 
mulighed for at købe nogle af de berømte dråber. 
Vi fortsætter til de forhistoriske huler ved Les 
Eyzies-de-Tayac i Dordogne, inden vi tager hul på 
dagens mest forunderlige oplevelse, nemlig besøg 
i Gouffre de Padirac. I de underjordiske grotter 
får vi en enestående mulighed for at sejle ad en 
flod 103 meter under jorden. Vi spiser aftensmad 
i betagende Rocamadour, en af de hellige byer på 
pilgrimsruten til Santiago de Compostela. Belig-
genheden er forunderlig. Nærmest klistret til klip-
pevæggen er byen opdelt i tre ”etager.” Nederst 
finder vi butikker og beboelse. Det store kirkebyg-
geri med Den Sorte Madonna ligger i midten, og 
som kronen på værket knejser slottet og fæstnin-
gen, der beskytter valfartsbyen. Efter aftensmaden 
vender vi tilbage til vores hotel i Cahors.

Vi oplever Frankrigs frodige mangfoldigheder, når vi på denne spæn-
dende rundrejse besøger ikke mindre end 11 af landets 22 regioner. 
Blandt mere berømte steder besøger vi Beaune i Bourgogne og Alsace. 
Rejsen fokuserer dog mest på at præsentere interessante oplevelser 
i mindre kendte franske regioner. F.eks. i Auvergne, limousin, Midi-
Pyrénées, Aquitaine og Poitou-Charentes, hvor vi møder forskellighe-
den i folkeliv, gastronomi, vin og kultur samt det utroligt varierende og 
fascinerende landskab, som Frankrig til enhver tid byder på.

11 dage rundrejse 

Forførende Frankrig 
- gastronomi og vin i 11 franske regioner

FRANKRIG
Paris

Cahors
Bordeaux

Beaune



Busrejse - 11 dage  

Højdepunkter 
• Pilgrimsbyerne Lourdes og Rocamadour
• Sejltur på underjordisk flod
• Kongefamiliens vinslot i Cayx
•  Vinoplevelser i Alsace, Bourgogne, St. Emilion 

og Medoc
• Col de Tourmalet i Pyrenæerne
• Storbystemning i Bordeaux
•  Historiske oplevelser i Orleans, Beaune og 

Reims

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus 
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder 
✓ 10 overnatninger med morgenmad
✓ 8 x middag
✓ 2 x frokost i det grønne
✓ Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse
• Drikkevarer og yderligere frokoster
• Entreer og sejlturer

Hotel
Vi benytter udelukkende hoteller af god stan-
dard, hvor alle værelser har bad og toilet.

Diverse
På hele turen benyttes Euro.
Entreer på udflugter ca. kr. 700,-.

5. dag: Albi, Toulouse-Lautrec og Cordes-sur-Ciel
Dagens udflugt går til Albi i departementet Tarn, 
der er kendt for sin røde katedral Sainte Cécile, 
et mesterværk i sydfransk gotik. Albi var også 
hjemby for maleren Toulouse-Lautrec, og ved 
siden af kirken er der mulighed for at besøge det 
fremragende museum med mange af malerens bil-
leder. Efter frokost skal vi på tilbagevejen besøge 
Cordes-sur-Ciel, en befæstet by på toppen af et 
bjerg, som regnes blandt Frankrigs smukkest be-
liggende byer.

6. dag: I Pyrenæernes pilgrimsland
Vi forlader Cahors og fortsætter sydpå i det 
franske. Undervejs passerer vi den smukke 
storby Toulouse og når foden af Pyrenæerne, 
hvor pilgrimsbyen Lourdes ligger. Byen er en 
af den katolske kirkes største valfartssteder og 
modtager årligt over seks millioner pilgrimme fra 
hele verden. Vi skal se Massabielle grotten, hvor 
Bernadette i 1858 modtog åbenbaringer af Jomfru 
Maria, og kirkerne, der ligger i forbindelse med 
grotten. Smag eventuelt på det hellige og helbre-
dende vand, inden vi indlogerer os for natten. 

7. dag: Col du Tourmalet i Pyrenæerne og Bor-
deaux
Fra vores hotel ved Lourdes går turen op i Py-
renæerne til det af danske cykelentusiaster så 
kendte Col du Tourmalet i 2.114 meters højde. 
Malerisk tur op til toppen af Pyrenæerne, hvor 
vi ved nedkørslen passerer Campan, som er 
kendt for sine dukkefigurer. Vi forlader derefter 
Pyrenæerne og kører ned i lavlandet og regionen 
Aquitaine med kursen mod Bordeaux, hvor hotellet 
venter os for de næste to nætter.

8. dag: Bordeaux og St. Emilion
Bordeaux ligger smukt ved floden Garonne og er 
en af Frankrigs vigtigste vinhandelsbyer. I stor-
byen mikses hektisk storbyliv på bedste vis med 
afslappet fransk levevis. Inden frokost går vi en 
kort byrundtur, hvor vi blandt meget andet ser 
midtbyens majestætiske Hotel de Ville, Toldkam-
meret samt den imponerende katedral St-André og 
Havnefronten - begge udnævnt til verdenskultur-
arv af UNESCO. Om eftermiddagen besøger vi St. 
Emilion – både byen og vinmarkerne i vinområdet.

9. dag: Medocs vinmarker og Orleans
Fra Bordeaux går vores rute op langs vestsiden 
af Gironde floden blandt nogle af verdens mest 
berømte vinmarker i Medoc vinområdet. Vi krydser 
Gironde på en smuk sejltur og fortsætter gennem 
Poitou-Charentes og Centre regionen til overnat-
ning ved byen Orleans, mest kendt for sin befrier 
under hundredeårskrigen, jomfrukrigeren Jeanne 
d’Arc, som endte sit liv på kætterbålet i Rouen.

10. dag: Reims og Ardennnerne
Færden fører os nu via Ile-de-France regionen 
uden om Paris til kongekroningsbyen Reims i 
Champagne-Ardennes regionen. Her fik Jeanne 
d’Arc kong Charles VII kronet. Vi holder frokost-
pause ved den imponerende katedral med Marc 
Chagall’s vidunderlige mosaikruder. Herefter går 
turen via de belgiske Ardennerbjerge til vores 
overnatningshotel nær Køln.

11. dag: Hjemrejse
Mætte af indtryk tager vi fat på rejsens sidste 
etape, der bringer os gennem Tyskland. Sidst på 
eftermiddagen når vi den danske grænse med 
bevidstheden om, at have ”erobret” nogle meget 
usædvanlige og betagende regioner i Frankrig.

11 dage rundrejse 

Forførende Frankrig 
- gastronomi og vin i 11 franske regioner
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Toscana er med rette verdensberømt for sin skønhed, kunst, kultur og 
livsglæde. Mellem bløde og vidunderlige bakkedrag ligger byer, der har 
betydning for hele europas kulturarv. Her boede og arbejdede Miche-
langelo, leonardo da Vinci og dante - blot for at nævne nogle få. I det 
skønne landskab nyder vi olivenlunde, pinjer, laurbærtræer, cypresser 
og ikke mindst vinmarkerne, hvor sangiovese-druen dyrkes. denne blå 
drue er stadig den mest brugte i områdets herlige Chianti-vine. Alle 
vores oplevelser krydres med toscanernes legendariske venlighed og 
imødekommenhed. Vi har valgt at bo i den flotte kurby Montecatini 
Terme, et godt udgangspunkt for udflugter til Toscanas mange sevær-
digheder. Bydelen Montecatini Alto, der ligger ca. 300 m oppe, når vi 
via bjergbanen og nyder her den fantastiske udsigt og bydelens hyg-
gelige charme.

10 dage bus / 8 dage fly  

Toscana 
- italiensk charme og kultur

1. og 2. dag (1. dag fly): Afrejse mod Toscana 
Efter opsamling går turen via Hamburg og Hanno-
ver til overnatning i Sydtyskland. Videre ind i Østrig, 
forbi Innsbruck, over den flotte Europabro til Bren-
nerpasset. Gennem smukke Sydtyrol, over Posletten 
og Appenninerne og frem til Montecatini Terme, vest 
for Firenze. Her skal vi bo syv nætter. 
Flygæster rejser fra København til Pisa, Firenze eller 
Verona. Transfer til hotellet.

3. dag (2. dag fly): Lucca og Pisa
Udflugt til middelalderbyen Lucca, som ligger om-

givet af en spektakulær bymur. På en kort byvan-
dring i de smalle gader ser vi Domkirken med den 
berømte kristusfigur og Tintorettos nadverbillede. 
Efter tid på egen hånd fortsætter vi til Pisa med 
det imponerende dåbskapel, domkirken og det 
skæve tårn på ”Miraklernes mark”, som området 
kaldes.

4. dag (3. dag fly): Middelalderbyen Siena
Dagen står i middelalderens tegn på en spæn-
dende udflugt til Siena, hvor vi nærmest vil for-
nemme, at tiden bliver skruet ca. 1000 år tilbage. 
Vi ser den fantastiske Domkirke, en af Italiens 
flotteste, bygget i perioden 1136-1382. Herfra til 
”Il Campo”, rådhuspladsen, med det flotte rådhus, 
som gav den danske arkitekt Nyrop inspirationen 
til Københavns Rådhus. God tid til spændende 
oplevelser på egen hånd.

5. dag (4. dag fly): Udflugt til Firenze
Vi tager med tog til Toscanas hovedstad, Firenze. 
Vi har hele dagen for os i denne vidunderlige by, 
som er præget af renæssancens kunst, specielt 
Michelangelo og da Vincis værker. Vi ser byens 
største seværdigheder f.eks. broen Ponte Vecchio, 
Domkirken, Dåbskapellet med Paradisporten, det 
imponerende regeringspalads Palazzo Vecchio 
og pladsen med Neptunfontænen. Besøg evt. et 
af verdens mest berømte museer Uffizi Galleriet 
(forudbestilling anbefales.) God tid på egen hånd, 

inden vi sidst på eftermiddagen tager toget tilbage 
til Montecatini.

6. dag (5. dag fly): Afslapning i Montecatini
Fridag i Montecatini Terme eller udflugt på egen 
hånd til en af områdets spændende byer. Monte-

ITALIEN

Lucca
Pisa

Firenze
Siena
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10 dage bus / 8 dage fly  

Toscana 
- italiensk charme og kultur

catini har meget at byde på - butikker, caféer og 
kurbadene. Benyt evt. chancen til at tage bjergba-
nen op til den charmerende bydel Montecatini Alto, 
hvor udsigten er uovertruffen.

Busrejse - 10 dage
Flyrejse - 8 dage

Højdepunkter 
•  Maleriske landskaber, olivenlunde og pinjer
•  Vintur i vidunderlige Chianti Classico
• Middelaldercharme i Siena
• Luccas unikke bymur
• Renæssancekunst i Firenze 
• Det skæve tårn i Pisa
• Den charmerende bydel Montecatini Alto 
• Besøg et af byens mange kurbade
• Toscansk aften på hotellet

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Tog til Firenze
✓ Dansk rejseleder
✓  7 overnatninger med morgenmad 
✓ 7 x middag (1 toscansk aften)
✓ Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Busprisen inkluderer derudover
2 overnatninger med morgenmad
2 x middag

Flyprisen inkluderer derudover
Flyrejse København - Pisa t/r
Transfer lufthavn - hotel t/r

Evt. tillæg: 
Enkeltværelse 
Frokoster og drikkevarer
Entré Castello Vicchiomaggio
Yderligere entreer 
Tog til Firenze

Hotel
Grand Hotel Nizza et Suisse 4* er beliggende i 
centrum af Montecatini Terme ved byens store 
park og termiske bade. Der er en stemningsfyldt 
atmosfære, og som gæst føler man sig mere 
end velkommen. Velkomstdrink og toscansk 
aften med musik inkl. Hotellet har pool, terrasse, 
restaurant og bar. Pæne værelser med bad og 
toilet, hårtørrer, TV, telefon, safe og aircondition. 
www.grandhotelnizza.it

Diverse
I Italien benyttes Euro. 
Entreer på udflugter ca. kr. 200,-.

7. dag (6. dag fly): Vinområdet Chianti Classico 
Efter morgenmad kører vi tværs gennem det flotte 
Chianti Classico vinområde til vinslottet ”Castello 
Vicchiomaggio”, som knejser på en lille bjergtop. 
Vi får en rundtur i vinkælderen og inviteres på her-
lig vinsmagning og let frokost. Fra slottets dejlige 
have er der en pragtfuld udsigt over vinmarkerne. 
Næste stop er den hyggelige by Greve med sit 
meget interessante torv, hvor vi bl.a. kan købe 
vin og vildsvineskinke. Tid på egen hånd, inden vi 
kører tilbage til hotellet. 

8. dag (7. dag fly): Volterra og San Gimignano 
Vi når etruskerbyen Volterra via en skøn og ”hår-
nålesvingende” køretur. Byen ligger højt med en 
fantastisk udsigt over Toscana. På en tur gennem 
de snørklede gader ser vi herlige bygninger fra 
middelalderen og renæssancen. I byens centrum 
ligger Piazza dei Priori med rådhuset, det ældste 
af sin slags i Toscana, samt Domkirken opført i 
stribet sort og hvid marmor. Efter frokost kører vi 
til den fantastiske bjergby San Gimignano, der har 
så velbevaret et middelalderpræg, at man knap 
tror sine egne øjne.

9. dag (8. dag fly): Farvel til Toscana
Efter oplevelsesrige toscanske dage forlader vi 
Montecatini. Gæster med fly har transfer til luft-
havnen, hvor fra de flyver tilbage til København. 
Busgæster kører nordpå over Posletten, gennem 
Sydtyrol, forbi München og frem til overnatnings-
hotel i Midttyskland. Undervejs pauser med pas-
sende mellemrum.

10. dag: Hjemkomst busgæster
Efter et godt morgenmåltid fortsætter vi tilbage 
mod Danmark, hvor vi forventer at ankomme først 
på aftenen. 77
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Forslag til udflugter 

Paestum og besøg hos lokal bonde
Vi kører langs Amalfikysten mod syd, hvor det 
naturskønne område Paestum og Cilentoparken 
ligger. Besøg hos en lokal bonde, der opdrætter 
bøfler og producerer mozzarellaost. Vi smager 
frisklavet mozzarella og yoghurt. Derefter videre 
til Paestum, et af Syditaliens mest kendte arkæo-
logiske områder. Rundvisning med lokal guide i de 
imponerende græske templer og romerske bygnin-
ger Forum og Amfiteatret. Vi spiser frokosten på 
en skøn gård i Paestum, hvor maden er tilberedt 
af produkter fremstillet på gården og serveres i 
udsøgte omgivelser. 

Amalfikysten set fra vandet
Om bord på en turbåd skal vi opleve Amalfikysten 
fra vandet. Vi gør stop undervejs: besøg i sma-

ragdgrønne grotter med drypsten og fantastiske 
farver, den eksklusive by Positano, som er et 
yndet hjemsted for internationale kunstnere. Her 
klamrer husene sig til klippevæggen i en original 
struktur. Tid på egen hånd til frokost og til at gå 
på opdagelse i byens butikker. Vi sejler videre til 
byen Amalfi, hvor vi har et par timer til rådighed. 
Domkirken med den imponerende facade er abso-
lut et besøg værd. 
Aftenudflugt: Vi kører med bus til den lille bjerg-
landsby Ravello, hvor vi spiser middag og over-
værer en klassisk kammerkoncert i den arabisk 
inspirerede Villa Rufolo.

Napoli og det fantastiske historiske centrum
Dagens udflugt går til Napoli. Med vores lokale 
guide ser vi domkirken og går en tur gennem den 
karakteristiske gamle ”Spaccanapoli”-bydel med 
de små håndværksboder. Fælles frokost på et 

hyggeligt og historisk pizzeria i centrum. Om efter-
middagen rundvisning i det elegante kvarter med 
Umberto galleriet, San Carlo Teateret, kongeslottet 
og den flotte plads, Piazza Plebiscito, med en fan-
tastisk udsigt over Napoli Golfen og Vesuv. Senere 
panoramatur med bus langs Napolis promenade 
til den charmerende turisthavn Mergellina og æg-
geslottet. 

Hviledag til egne oplevelser
Mulighed for på egen hånd at tage til det popu-
lære Sorrento. Nyd atmosfæren, oplev folkelivet 
fra en af de mange cafeer eller gå på opdagelse i 
butikkerne. 

Drømmeøen Capri
Afgang med båd til Capri, hvor vi møder vores 
lokalguide. Langs Capris kyst når vi Faraglioni 

den syditalienske Amalfikyst, en af verdens smukkeste kyststræknin-
ger, er charmerende og byder på et væld af oplevelser i et herligt mildt 
klima. Her er karakteristiske landsbyer, citronplantager og farverige 
bjergskrænter, der ender helt nede ved vandkanten. Vi besøger også 
drømmeøen Capri og tager på sejltur langs kysten. desuden oplever vi 
de græske templer i Paestum, besøger Napoli og ser klassikerne Pom-
peji og Vesuv. Kulinariske oplevelser er der naturligvis en del af. Vi er 
jo i Italien! den herlige mad serveres naturligvis med god lokal vin til. 
Uanset hvor vi bor, er der rig mulighed for at nyde solen, tage en drink 
eller bare slappe af og se på det lokale liv.

8 dage fly 

Amalfikysten 
Pompeji - Capri - Vesuv - Napoli

ITALIEN
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Flyrejse - 8 dage 

Højdepunkter 
• Verdens smukkeste kyststrækning 
• Capri - drømmeøen 
• Positano og Amalfi 
• Græske templer i Paestum 
• Klassikerne Pompeji og Vesuv 
• Napoli og det fantastiske historiske centrum 
• Italiensk solskinsferie 
• Smuk sejltur langs kysten 
• Amalfi - Positano - Sorrento

Rejsens forløb
1. dag: Ankomst til Amalfikysten
Afrejse fra Danmark til Napoli. Herfra til Amalfi-
kysten og vores hotel.

2. - 7. dag: Udflugtsprogram

8. dag: 
Morgenmad på hotellet og derefter transfer til 
lufthavnen i Napoli. 

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓  Flyrejse København - Napoli t/r 
✓ Kørsel i moderne lokal italiensk turistbus 
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder
✓ 7 overnatninger med morgenmad på 3* hotel
✓ Buskørsel på valgte udflugter 
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse
• Sejltur langs Amalfikysten
• Sejltur til Capri
• Besøg landbrugsgård med prøvesmagning 
• Aftenudflugt Ravello
• Lokale guider hvor det er påkrævet
• Frokoster og drikkevarer
• Middage og drikkepenge
• Entréer og sejlture

Hotel
Der er mange hoteller på Amalfikysten og 
forskellige prislag. Vi kommer med forskellige 
forslag og i samarbejde med gruppen finder vi 
det som er bedst egnet.

Diverse
I Italien benyttes Euro. 
Entreer på udflugter ca. kr. 300,-. Personer 
over 65 år har gratis adgang til alle offentlige 
museer. 

klipperne, der står ude i vandet som et symbol 
for øen. Rundtur med bus på Capri og besøg i 
den svenske læge og forfatter Axel Munthes villa i 
Anacapri. Villaen og dens frodige have, hvorfra der 
er en fantastisk udsigt over øen, er indrettet med 
fund fra de romerske kejseres villaer på Capri. Fro-
kost på egen hånd. Om eftermiddagen går turen til 
den stemningsfulde by Capri. 

Pompeji og Vesuv
Dagen byder på besøg ved Pompeji. Rundvisning 
med lokal guide i det arkæologiske område, som 
blev begravet i glødende aske og sten under Ve-
suvs udbrud i år 79 efter Kristus. Et imponerende 
syn møder os, og vi får et øjebliksbillede af det 
daglige liv i en antik romersk by samt et indblik 
i den overdådighed, der prægede den tids of-
fentlige bygninger og pragtfulde private boliger. Vi 
fortsætter til Vesuv og går en tur til selve krateret 
og nyder den fantastiske udsigt herfra over Napo-
libugten. 

8 dage fly 

Amalfikysten 
Pompeji - Capri - Vesuv - Napoli
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Busrejse - 8 / 9 dage 

Højdepunkter 
•  Sydtyrol - tidligere Østrigsk, nu italiensk
• Fantastiske naturoplevelser i Dolomitterne
• Gardasøens charme og idylliske byer
• Kurbyen Merano - Tyrols tidligere hovedstad
• Middelalderbyen Bolzano - kultur i særklasse
• Besøg hos vinbonde og smagninger

Rejsens forløb
1. dag: Afrejse
Vi lægger kursen sydover forbi Magdeburg til 
overnatning syd for Leipzig.

2. dag: Østrig og til Italien
Turen fortsætter mod syd gennem Østrig og 
over Brenner-passet til vores hotel.

3. - 6. dag (3. - 7. dag): Udflugtsprogram

7. dag (8. dag): Vi forlader Italien
Vi kører gennem Østrig og over Fernpass i 1209 
meters højde til overnatning i Midttyskland.

8. dag (9. dag): Hjemkomst
Gennem Nordtyskland og retur til Danmark.

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder 
✓ 7/8 overnatninger med morgenmad
✓ 7/8 x middag
✓ Buskørsel på valgte udflugter
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture

Hotel
Vi bor på Hotel Ideal, et smukt hotel beliggende 
i udkanten af Laives bycentrum. Hotellet har 
været i fam. Franellis eje gennem flere gene-
rationer. Der er reception og restaurant, en 
hyggelig terrasse med liggestole, udendørs og 
indendørs pool, wellness område med boble-
bad, dampbad og sauna, alt uden beregning for 
hotellets gæster. Elevator og alle værelser bad, 
toilet, telefon, TV, safeboks, køleskab, klimaan-
læg og balkon. Et hotel der virkelig indbyder til 
afslapning og forkælelse. www.hotelidealpark.it 

Diverse
Der benyttes Euro på hele turen.

Forslag til udflugter 

Panoramatur i Dolomitterne
Udflugt gennem nogle af Norditaliens smukkeste 
bjergegne, hvor grønne dalstrøg veksler med 
stejlt opstigende bjergkamme. Vi henrykkes over 
det ene dramatiske bjergskue efter det andet. 
Undervejs passerer vi den kendte skisportsby Ca-
nazei og kører gennem flere stejle bjergpas i flere 
tusinde meters højde. En uforglemmelig tur i Dolo-
mitternes særprægede og majestætiske univers.
 
Besøg hos vinbonde
Vi besøger en af områdets vinbønder og hører om 
den lokale vinproduktion, som byder på mange 
fine vine. Naturligvis skal vi også smage på de 
liflige dråber.
 
Kurbyen Merano 
Tyrols tidligere hovedstad Merano er i dag en 
anerkendt kurby med mange kurhoteller og ter-
malbade. Byen er præget af hyggelig italiensk 
stemning med smukke gamle huse og smalle 
gader, hvor blomsterflor lyser op overalt. En 
særligt herlig oplevelse er en promenade langs 
Pissirio-floden, der løber gennem byen. På denne 
udflugt er der god tid til afslapning og shopping på 
egen hånd i en af Norditaliens dejligste byer.

Middelalderbyen Bolzano
Udflugten til Bolzano, med 100.000 indbyggere, 

byder på kulturelle oplevelser i særklasse. På en 
lille vandretur oplever vi den hyggelige middelal-
derlige bymidte, og vi promenerer ad byens æld-
ste gade, Laubengasse, der stammer tilbage fra 
1200-tallet. Piazza delle Erbe, danner rammen om 
et farvestrålende marked, der byder på alt inden 
for frugt, grønt og blomster, som Bolzanos opland 
kan præsentere. Markedet kan bryste sig af i sin 
tid at have fået selveste Goethe’s kvalitetsstempel. 
Vi har god tid til indkøb og oplevelser på egen 
hånd. At anbefale er besøg i Franciskanerkirken 
fra 1200-tallet eller på bymuseet (Museo Civico), 
der udstiller folkedragter, kunsthåndværk og ar-
kæologiske fund fra Sydtyrol.

Heldagstur til Gardasøen
Vi kører med bus til Gardasøens nordlige spids, 
hvor byen Riva ligger. Her går vi om bord på en 
udflugtsbåd, som fører os over det klare søspejl 
til en af Gardasøens mest populære attraktioner, 
nemlig den lille maleriske by Limone. Byen har sit 
navn efter områdets mange citronplantager, der 
tidligere var den vigtigste indtægtskilde. Området 
omkring Gardasøen er i øvrigt det nordligste sted, 
hvor citrontræer kan trives. Vi skal på en lille gui-
det tur rundt i Limones snævre gader, og siden er 
der afsat tid på egen hånd til frokost, indkøb og 
afslapning langs den maleriske havnepromenade. 
Efter spændende oplevelser mødes vi igen for 
at sejle retur til Riva, hvorfra vi med bus kører til 
vores hotel og på hjemturen nyder udsigten til de 
smukke byer Arco og Trento.

dolomitternes dramatiske og romantiske alpeverden med vinmarker, 
olivenlunde, idylliske landsbyer og sneklædte bjergtinder året rundt er 
et stykke Italien, der charmerer alverdens turister. Her i de norditali-
enske alper imponerer en bjergverden, som ikke har sit lige. desuden 
byder sydtyrol, som området også kaldes, på smukke byer som kurbyen 
Merano og middelalderbyen Bolzano. Blandt alpesøerne dominerer den 
verdensberømte Gardasø med sit mondæne miljø i vidunderskønne om-
givelser. sydtyrol var tidligere en del af Østrig, hvorfor en stor del af 
områdets venlige indbyggere mestrer både tysk og italiensk. laives kan 
være byen, hvor vi bor på denne tur. Med sine 15.000 indbyggere lig-
ger byen smukt i en dal omgivet af vinmarker og frugtplantager.

8/9 dage bus

Dolomitterne 
- italiensk tyrolercharme 

ØSTRIG

Garda

ITALIEN



Forslag til udflugter 

Sejltur på Gardasøen
Vi tager bussen til Riva og spiser en typisk ita-
liensk frokost. Områdets herlige arkitektur er et 
charmerende italiensk/østrigsk miks med vigtige 
historiske rødder. Fra Riva sejler vi til Limone og 
nyder under indsejlingen udsigten over oliven-
træer og de romerske citrondrivhuse ’Limonaia’. I 
Limone oplever vi livet på havnepromenaden. Sidst 
på eftermiddagen sejler vi igen nordpå til Riva. 

Smukke Venedig 
Udflugt til Venedig. I bussen hører vi om Venedigs 
historie og seværdigheder. Vi tager rutebåden til 
Marcuspladsen, hvor vi efter kort rundvisning bl.a. 
ser Rialtobroen og nyder livet ved Canal Grande. 
Vi udforsker byen på egen hånd og tager måske 
på gondoltur. Evt. middag på egen hånd inden der 
køres retur. 

Garda by og Borghetto
Langs Gardasøens kyst kører vi til byen Garda, 
som vi ser nærmere på. Vi kører sydpå til 
Borghetto ved Minciofloden, hvor vandet sprøjter 
ud alle steder, til de mange vandmøller. Borghetto 
er blot en håndfuld huse og gamle møller. Men 
her er også en imponerende dæmning fra 1393, 
forbundet med slottet Scaligero, som havde tre 
vindebroer, hvoraf kun én stadig eksisterer. Byen 
er måske mest kendt for de udsøgte tortellini, 
pastapakker fyldt med kød, som vi naturligvis skal 
smage på. Vi returnerer via en smuk tur langs 
Gardasøen til hotellet. 

Panoramatur og vinbondebesøg
Panoramatur i bjergene nord for Gardasøen. 
Men først besøger vi et lokalt marked og går 
på opdagelse blandt de spændende boder. Når 
indkøbene er overstået, oplever vi naturen fra sin 
smukkeste side, når vi ser Varone-vandfaldet og 
siden kører en storslået rundtur i bjergene. Flere 
stop undervejs, bl.a. hos en vinbonde, der byder 
på smagsprøver. 

Verona og den romerske arena
Vi følger den gamle vinvej langs Adigefloden til Ve-
rona. En smuk tur forbi vinmarker og gennem den 
skønne natur. I Verona kører vi en kort byrundtur 
efterfulgt af byvandring i den gamle bydel. Vi ser 
Julies berømte balkon og den flotte, velbevarede 
romerske arena, inden der er god tid på egen 
hånd til evt. indkøb og en drink på pladsen ved 
arenaen. 

Gardasøen er indbegrebet af sydlandsk ferie! Med imponerende bjerge 
og Gardasøen som vidunderlige omgivelser er scenen sat for en afslap-
pende ferie spækket med spændende oplevelser og udflugter. en ferie 
hvor den italienske natur og kultur, det milde klima og de behagelige 
aftener er garant for den skønneste stemning. Vi nyder ”la dolce vita” 
- italienernes ”søde liv” - ved Gardasøens bred eller på en tur langs 
den smukke sø. 

9 dage bus

Gardasøen
- italiensk livsstil og charme

OPeRA I VeRONA
Vi er behjælpelig med at bestille 
billetter til opera i Arenaen i  
Verona. Billetpriser fra ca. € 30,-
Forhør vedr. forskellige forslag.

ITALIEN
Gardasøen Venedig

Busrejse - 9 dage  

Højdepunkter 
• Sejlads på Gardasøen
• Vinsmagning hos lokal bonde 
• Gardasøens kyst med italiensk marked 
• Verona - Julies balkon
• Bjergtur - vidunderlige udsigter

Rejsens forløb
1. dag: Afrejse fra Danmark til Midttyskland

2. dag: Via Brennerpasset til Gardasøen
Via grænsen ved Kufstein når vi Østrig. Forbi 
Innsbruck til Brennerpasset og Italien. 

3. - 7. dag: Udflugtsprogram

8. dag: Afsked med Gardasøen
Afsked med Gardasøen og kurs nordpå til vores 
overnatningshotel i Tyskland. 

9. dag: Hjemkomst til Danmark

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus 
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder
✓ 8 overnatninger med morgenmad
✓ 7 x middag
✓  Buskørsel på valgte udflugter
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture

Hotel
Alle byer ved Gardasøen tilbyder gode hotel-
ler, som er velegnede til grupper. Malcesine, 
Limone og Torbole blot for at nævne de mest 
kendte - det er smag og behag, hvor man helst 
vil bo. Vi hjælper selvfølgelig med at finde det 
hotel som passer bedst til gruppen.

Diverse
I Tyskland, Østrig og Italien benyttes Euro. 
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Forslag til udflugter 

Sejltur til De Borromæiske øer
Med udflugtsbåd sejler vi til De Borromæiske øer, 
hvor vi først tager til Isola Bella ”Den smukke Ø”. 
Her besøger vi Borromeo-slægtens tidligere resi-
dens. Slottet er et pragtskue med sin overdådige 
udsmykning i stuk og vidundelige fresker - for ikke 
at tale om den fornemme møblering. Parken er 
en oplevelse af skønhed og frodighed. Herefter 
fortsættes til naboøen Isola dei Pescatori med sit 
maleriske lille fiskerleje. Sidste landgang er på øen 
Isola Mardre, der er omdannet til botanisk have 
med et væld af  tropiske og subtropiske vækster. 
Mætte af indtryk sejler vi retur til fastlandet.

Lago d´Orta, Arona og Borromeo
Vi skal på udflugt til Lago d´Orta, en af de mindre 
søer i området ved Maggiore-søen. På turen 
besøger vi bl.a. byen Orta San Guilio, der ligger 
usædvanlig smukt på en lille halvø. Efter at have 
kørt rundt om søen og set nogle af de mange 
seværdigheder fortsætter vi til Arona, hvor vi ser 
statuen af helgenen San Carlo Borromeo, der blev 
rejst i 1697. Statuen er ca. 23 m høj, og det er 
muligt ad en indvendig trappe at komme op i sta-
tuen og nyde udsigten over landskabet. Efter en 
spændende udflugt returnerer vi til hotellet.

Oplevelser i Verbania
Til fods og under kyndig ledelse af vores ruti-
nerede rejseleder tager vi en tur rundt i vores 
skønne værtsby Verbania. Byturens oplevelser 
bundfælder sig, mens vi sammen nyder et glas vin 
hjemme på hotellet. For de interesserede arrange-
res denne eftermiddag en sejltur på søen.

Udflugt til moderne Milano
Milano er Italiens økonomiske hovedstad og har 
ca. 1,5 mio. indbyggere. Her går udviklingen 
utrolig stærkt, og byens levestandard er blandt 
de højeste i Europa. Hvad angår mode, er Milano 
på samme niveau som Paris. Butikkerne i den 
berømte gade Monte Napoleone ikke kun udstiller, 
men udstråler ”sidste skrig” inden for mondæn 
mode. Vi lægger ud med en byrundtur, der giver 
et godt indtryk af byen og dens seværdigheder. 
Turen slutter med et besøg i Domkirken, der først 
stod færdig efter 500 års arbejde. Udvendig er 
kirken udsmykket med flere end 2200 statuer, 
135 spir og 96 ”vandspyere”. Kirken er den næst-
største i Italien og kan rumme 40.000 mennesker. 
Den overgås i størrelse kun af Peterskirken i Rom. 
Tid på egen hånd til at udforske byen.

Stresa og svævebane
Vi besøger Lago Maggiore’s mest populære og 
mondæne ferieby Stresa. I de hyggelige gågader 
er der smarte forretninger med modetøj, souve-
nirs, delikatesser. Fra søpromenaden er der en 
eventyrlig udsigt til De Borromæiske øer. Tager 
man svævebanen til Monte Mottarone i 1491 me-
ters højde, bliver udsigten endnu smukkere. Her-
oppe er der et fantastisk udsyn over de nærmeste 
syv søer - og i klart vejr kan man se helt til Milano.

Piemonte tilfredsstiller alle sanser
Rejsen kan udvides med et par dage i dette 
skønne område - Panter Rejser kommer gerne 
med forslag til turen.

lago Maggiore er Italiens næststørste sø og strækker sig over 65 km. 
den nordligste del når helt til locarno i schweiz. Midt i denne skønne 
sø ligger de Borromæiske øer idyllisk, og ved bredderne af lago Mag-
giore finder vi en imponerende frodighed - takket være et mildt klima 
året rundt. Verbania kunne være vores værtsby. Byen ligger på solsiden 
af lago Maggiore og består af fem sammenhængende bydele. Her fin-
des mange hyggelige restauranter og caféer, hvor udsigten over søen 
er med til at sætte en stemningsfuld atmosfære.

8 dage bus

Lago Maggiore 
- på solsiden af  Italiens længste sø 

ITALIEN

Lago Maggiore

Milano

Piemonte - gastronomi fra ædel jord
Her går ægte italiensk charme hånd i 
hånd med betagende landskaber, Italiens 
bedste vine og et sublimt køkken, hvor 
der trylles med trøfler, vilde artiskokker 
og ædle oste. Piemonte tilfredsstiller alle 
sanser. Rejsen kan udvides med et par 
dage i dette skønne område - Panter Rej-
ser kommer gerne med forslag til turen.

Busrejse - 8 dage 

Højdepunkter 
•  Rundvisning i i skønne Verbania 
• Isola Bella ”Den smukke Ø” 
• Milano med den imponerende Domkirke
• Lago Maggiores mondæne ferieby Stresa

Rejsens forløb
1. dag: Afrejsedag
Vi kører til overnatning syd for Frankfurt.

2. dag: Frankrig, Schweiz til Lago Maggiore
Turen fortsætter gennem Sydtyskland, Frankrig, 
Schweiz og Norditalien til Verbania.

3. - 6. dag: Udflugtsprogram

7. dag: Hjemrejse via Lichtenstein
Gennem Schweiz, forbi Lichtenstein til Midt-
tyskland.

8. dag: Hjemkomst
Hjemkomst til Danmark sidst på dagen.

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet 
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus 
✓ Dygtig og rutineret chauffør 
✓ Dansk rejseleder 
✓ 7 overnatninger med morgenmad
✓ 7 x middag
✓ Buskørsel på valgte udflugter
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture

Hotel
Hotel Belvedere 4* eller San Gottardo 3*, 
nabohoteller, der er smukt beliggende ned til 
søpromenaden i Verbania. Begge hoteller har 
restaurant, bar, hyggelig fortorvscafe og eleva-
tor. Værelser med bad, toilet og andre moderne 
bekvemmeligheder.



Alle veje fører til Rom, siger et gammelt ordsprog. Men i Rom er der 
mange veje at følge: Til Vatikanets kunstskatte, til byens syv høje, hvor 
antikkens rester stadig imponerer, til Trevifontænen, til den spanske 
Trappe og til byens sprudlende og nutidige virvar, hvor stemning og 
frydefuldt liv fascinerer ikke mindst turister fra Norden.

Flyrejse - 6 dage 

Højdepunkter 
• Colosseum - gladiatorernes kampplads
• Forum Romanum - antikkens demokrati
• Peterskirken – verdenskunst
• Pompeji - forstenet stemning fra antikken 
• Vatikanet og det Sixtinske Kapel

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet 
✓ Flyrejse København - Rom t/r 
✓ Kørsel i moderne transferbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder 
✓ Dansktalende lokalguide på udflugterne
✓ 5 overnatninger med morgenmad
✓ Entré Colosseum og Forum Romanum
✓ Audiophones på udflugter 
✓ Metrokort alle dage i Rom
✓ Alle nævnte udflugter ekskl. entreer 
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden 

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Middage, frokoster og drikkevarer
• Yderligere entreer og sejlture 

Hotel
Hotel Madison 3* ligger centralt ved Termini 
stationen. Hotellet har bibeholdt den autentiske 
stil fra 1900 tallet og har elevator, morgenmad-
srestaurant samt pæne værelser med bad og 
toilet, tv, minibar, aircondition og safe.

Hotel Edera 3* er et moderne hotel beliggende 
kun 5 min gang fra Colosseum og tæt på par-
ken Colle Oppio med de berømte ruiner Domus 
Aurea. Hotellet har en dejlig terrasse med en 
fantastisk udsigt over byen. Alle værelser har 
bad og toilet, TV, minibar, hårtørrer, safe og air-
condition. Elevator og morgenmadsrestaurant.  

Diverse
I Rom benyttes Euro.
For EU borgere over 65 år er der gratis adgang 
til Pompeji og andre offentlige museer (pas 
medbringes). Gælder ikke Vatikanmuseet.
Entré til Vatikanmuseet ca. € 20,-.
Entré til Pompeji ca. € 12,-.

Bemærk! Rejsen er ikke for gangbesværede. Det 
er et ”must”, at man er almindeligt godt gående, 
da udflugterne i Rom foregår til fods. Også udflug-
ten i Pompeji foregår til fods på et ujævnt underlag.

1. dag: Ankomst Rom
Afrejse fra København med fly til Rom. Efter an-
komst til Rom er der transfer til vores hotel, hvor 
vi skal bo de næste fem nætter. 

2. dag: Det antikke og barokke Rom
Under opholdet i Rom tilbyder vi to halvdagsud-
flugter med dansktalende lokalguide. Byrundtu-
rene foregår til fods.
Vi mærker historiens vingesus i det antikke Rom, 
når vi slentrer gennem unikke Colosseum, hvor 
70.000 romere ad gangen var tilskuere til drabe-
lige gladiatorkampe, dengang i oldtiden! Forum 
Romanum var romerrigets økonomiske, religiøse 
og politiske centrum med bygninger fra forskellige 
perioder. På Piazza Venezia finder vi det prægtige 
nationale monument, Vittorio Emanuele II, udført 
i hvidt marmor. Monumentet ligger på Roms mest 
befærdede plads, hvor det lokale færdselspoliti 
dirigerer trafikken med fagter og tegn. 
Efter frokost tid på egen hånd eller mulighed for 
at følge rejselederen til Den spanske Trappe og til 
verdens nok mest kendte springvand, Trevi-Fon-
tænen. Det antikke tempel Panteon, hvis kuppel 
er 43 m højt og 43 m i diameter, er en af Roms 
bedst bevarede bygninger. På Piazza Navona bli-
ver man betaget af den helt specielle atmosfære, 
det smukke springvand, statuerne, de fantastiske 
facader og kunstnerne, som udbyder deres vær-
ker. Restauranter ligger side om side i solskinnet, 
hvor en dyr cappuccino kan nydes. 

3. dag: Peterskirken og Vatikanet
Endnu en dag med unikke romerske oplevelser på 
programmet. I Vatikanet er Peterskirken dagens 
første mål. Peterspladsen er indrammet af Ber-
ninis flotte kolonnader, og herfra kigger vi op på 
den fantastiske Peterskirke. Vi får en rundvisning 
i kirken med dansktalende lokalguide og ser den 

fantastiske samling af mosaikker og stenskulptu-
rer. Om eftermiddagen anbefaler vi et besøg i Va-
tikanmuseerne. Her findes uvurderlige kunstskatte, 
som paver har samlet i hundredvis af år. Gå på 
den berømte Spiraltrappe og nyd den ophøjede ro 
i det Sixtinske kapel.

4. dag: Pompeji
Dagen byder på heldagsudflugt til Pompeji. 
Rundvisning med dansktalende lokal guide i det 
arkæologiske område, som blev begravet i glø-
dende aske og sten under Vesuvs udbrud i år 79 
efter Kristus. Et imponerende syn møder os, og 
vi får et øjebliksbillede af det daglige liv i en antik 
romersk by samt et indblik i den overdådighed, 
der prægede den tids offentlige bygninger og 
pragtfulde private boliger. Vi er tilbage i Rom først 
på aftenen. 

5. dag: Oplevelser i Rom
Morgenmad på hotellet. Dagen er til oplevelser 
på egen hånd i Rom. Rejselederen er behjælpelig 
med forslag til udflugter og besøg. 

6. dag: Hjemrejse
Morgenmad på hotellet. Transfer til lufthavnen og 
retur til København. 

6 dage fly

Rom
- antik og mondæn hovedstad

ITALIEN

Rom
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Busrejse - 9 dage 

Højdepunkter 
• ”Riviera dei Fiori” Blomsterkysten 
• Fyrstendømmet Monaco 
• De Liguriske Alper 
• Middelalderbyen Cervo 
• Genova 
• Italiensk marked 

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder 
✓ 8 overnatninger med morgenmad
✓ 8 x middag
✓ Alle nævnte udflugter ekskl. entréer og sejlture
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlturer

Hotel
Hotel Mayola 3* ligger smukt lige ned til vandet, 
med gode muligheder for at bade. Hotellet har 
swimmingpool, terrasse og snackbar. Typisk 
italiensk indrettede værelser, alle med bad og 
toilet. www.hotelmayola.it 

Diverse
På hele turen benyttes Euro.

1. dag: Afrejse mod syd
Efter opsamling går turen via Hamburg, Hannover, 
Kassel til Fulda området, hvor middag og overnat-
ning venter. 

2. dag: Liechtenstein og Lugano
Vi får et godt tysk morgenmåltid og fortsætter 
sydpå gennem Sydtyskland, Østrig, forbi Bregenz 
og Bodensøen til det smukke Schweiz. Efter en 
pause i Liechtensteins hyggelige hovedstad, 
Vaduz, fortsætter vi over San Bernardino passet, 
og gennem den syv km lange tunnel når vi sydsi-
den af Alperne. Sidst på eftermiddagen ankommer 
vi til Lugano, hvor vi overnatter.

3. dag: Genova og Ligurien
Tidlig morgenmad og vi fortsætter nu mod Italien 
og Milano til Genova, der er én af Italiens mest be-
tydningsfulde havnebyer. Det var herfra Christoffer 
Columbus sejlede ud på sin store opdagelsesrejse 
i 1492, da han fandt søvejen til Amerika. Hele det 
store havneområde er meget smukt restaureret. 
Efter en rundvisning til nogle af byens mange se-
værdigheder, kører vi langs med Middelhavskysten 
til vores hotel i San Bartolomeo al Mare. Her bor 
vi 5 nætter.

4. dag: Middelalderbyen Cervo
Efter en god nattesøvn og morgenmad slapper vi 
af med en spadseretur i den nærmeste omegn. Vi 
besøger den lille antikke bjerglandsby Cervo, som 
vi kan se fra strandpromenaden. Der bliver mu-
lighed for at spise frokost på en lille hyggelig bar 
med en dejlig terrasse og udsigt over Middelhavet. 

5. dag: Monaco og Monte Carlo
I dag skal vi besøge det lille, fantastiske fyrsten-

dømme Monaco. Vi besøger slottet og overværer 
vagtskiftet, går tur i den gamle romantiske bydel 
samt i den smukke park. Der bliver tid på egen 
hånd til frokost og indkøb og til at nyde byen. Vi 
kører naturligvis med bussen ad den berømte 
”Formel 1-rute”. For de modige bliver der mu-
lighed for at prøve lykken på rouletten i Casino 
Monte Carlo. 

6. dag: Middelalder og vinsmagning
Efter morgenmaden venter en flot tur i De 
Liguriske Alper, hvor vi besøger den gamle mid-
delalderby Pieve de Teco. Herefter besøger vi 
landsbyen Borgomaro og den gamle olivenolie-
mølle, hvor vi spiser frokost og smager den lokale 
vin. En rigtig flot naturoplevelse. 

7. dag: Hviledag
Dagen står i afslapningens tegn. Der er flere 
muligheder som indkøb på det lokale marked, van-
dreture eller en tur på stranden.

8. dag: Afrejse fra Italien
I dag går turen atter nordpå. Efter tidlig morgen-
mad kører vi langs med Middelhavet mod Genova, 
Milano, Skt. Godthardt-passet og Basel til overnat-
ningshotellet i Tyskland. 

9. dag: Hjemrejse
På rejsens sidste dag fortsætter vi via Kassel, 
Hannover, Hamburg og sidst på eftermiddagen er 
vi tilbage efter en oplevelsesrig ferie. 

”Blomster Rivieraen” og san Bartolomeo al Mare er med baglandets 
maleriske bjerge og olivenlunde vort smukke udgangspunkt for mange 
spændende oplevelser. en ferie hvor den italienske natur og kultur, det 
milde klima og de behagelige aftener vil sikre en afslappet stemning. 
På denne rejse har vi valgt at bo på Hotel Mayola, som er centralt be-
liggende midt på strandpromenaden med Middelhavets ”rolige” vand 
som romantisk baggrund. 

9 dage bus

Ligurien  
- Den italienske Riviera

ITALIEN

Monaco
Genova



•  Vi nyder Sloveniens frodige mangfoldighed og maleriske natur i det 
milde sydlandske klima

•  Stemningsfyldt hotel i den populære ferieby Portoroz, som ligger ud 
til det azurblå Adriaterhav

•  Udflugter til Sloveniens charmerende hovedstad Ljublana, til dryp-
stenshulerne i Postojna og til stutteriet, hvor de berømte og elegante 
lipizzaner-heste opdrættes

•  Morgengymnastik, vandaerobic, entré til Casino og velkomstdrink

1. dag: Danmark-Sydtyskland
Efter tidlig afrejse går turen via Hamburg, Hanno-
ver og Kassel til overnatningshotel i Sydtyskland. 

2. dag: Bled og overnatning ved Ljubljana
Gennem Østrig til Slovenien. Vi besøger den 
smukke alpine by Bled, der med sin eventyrlige 
beliggenhed og helt fantastiske udsigt fra det 
gamle fort ud over sø og bjerge er en uforglem-
melig oplevelse. Overnatning i nærheden af 
Ljubljana. 

3. dag: Ljubljana og Postojna grotterne
Vi begynder dagen med besøg i Ljubljana, Slo-
veniens hovedstad. Byens to-tårnede domkirke, 
Stolnica, fra 1700-tallet og Ursulinekirken fra 
1669 er imponerende. Fra borgen Ljubljanski Grad 
er der et godt vue over byen. På vores byrundtur 
oplever vi en by fuld af overraskelser. Vi fortsætter 
til Europas største og smukkeste bjerggrotter i 
Postojna. Hulerne har de mest fantastiske dryp-
stenformationer i forskellige farver. En virkelig stor 
oplevelse. Hen under aften når vi til Portoroz, hvor 
vi skal bo de næste fem nætter.

4. dag: Tid på egen hånd
En dejlig afslappende dag, hvor der bliver tid til 
at udforske vores værtsby Portoroz med sit char-
merende italienske præg og masser af hyggelige 
cafeer og gode indkøbsmuligheder. Det er muligt 
at leje cykler og opleve de små landsbyer langs 
kysten og i baglandet. Det er på en anderledes og 
aktiv måde at opleve naturen på.

5. dag: Koper og vinsmagning
I dag skal vi udforske den slovenske kyst med 

besøg i Koper, en gammel middelalderby med 
smalle, brostensbelagte gader. Byen var engang 
hovedstad i Istra området. Vi ser Domkirken, 
markedspladsen og den gamle bydel samt landets 
vigtigste havn. Vi slutter af med besøg i en lokal 
vinkælder med rundvisning og vinsmagning.

6. dag: Sejltur i Piranbugten
Fantastisk tre timers sejltur langs Piranbugtens 
kyst, hvor vi har herlig udsigt til Sloveniens smukke 
kyst. Vi holder pause i den kønne kystby Piran. 
Byen har bevaret sit middelalderlige udseende 
med smalle gader og huse, som ligger tæt bag 
hinanden fra vandet og op ad bjerget. Her finder 
vi typisk middelhavsstemning, og byen har sin helt 
egen charme. Båden sejler tilbage til Portoroz, 
men det er også muligt at gå tilbage på en skøn 
tur langs kysten (ca. 3 km).

7. dag: Udflugt til Lipica 
Udflugt til den østrigsk/ungarske kejsers historiske 
hestestutteri i Lipica, hvor de hvide Lipizzaner-
heste stadig opdrættes. Her i en grøn oase har 
det verdensberømte stutteri, Lipizzaner-hestens 
vugge, ligget i over 400 år. Ved Trieste nyder vi 
den storslåede udsigt over bugten, inden vi kører 
retur til hotellet.

8. dag: Afsked med Slovenien
Efter morgenmad forlader vi vores dejlige hotel 
og kører nordpå gennem Slovenien og Østrig mod 
vores overnatningshotel i Midttyskland. 

9. dag: Sidste etape mod Danmark
Sidst på dagen er vi tilbage i Danmark.

9 dage bus

Slovenien - Portoroz 
- overset ferieperle ved Adriaterhavet

SLOVENIEN
Portoroz
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Busrejse - 9 dage 

Højdepunkter 
•  Sloveniens frodige mangfoldighed og 

maleris ke natur
•  Mildt sydlandsk klima og det azurblå Adria-

terhav
•  Stemningsfyldt hotel i den populære ferieby 

Portoroz
• Sloveniens charmerende hovedstad Ljublana
• Drypstenshulerne i Postojna 
•  Det berømte og elegante Lipizzaner-heste 

stutteri 

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder 
✓ 8 overnatninger med morgenmad
✓ 8 x middag
✓ Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse   
• Værelse med havudsigt  
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture
• Spa behandlinger

Hotel
LifeClass Hotel & Spa består af det 5* Grand 
Hotel samt de 4* hoteller Slovenija, Riviera, 
Apollo, Neptun og Mirna. Alle hoteller er forbun-
det med mulighed for at benytte de forskellige 
swimmingpools og spa-området. Hotellerne lig-
ger kun et stenkast fra den skønne strand. Alle 
værelser har bad og toilet, balkon, TV, radio, te-
lefon, minibar og safe. Dejlig stor morgenbuffet 
og middag. Swimmingpools med termomineralsk 
vand, undervandsmassage og pool med hav-
vand. Morgengymnastik, vandaerobic, entré til 
Casino og velkomstdrink. 
www.lifeclass-portoroz.com

Diverse
På hele turen benyttes Euro.
Entreer og sejltur på udflugter ca. kr. 550,-.
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9 dage bus

Istrien  
- Kroatiens havombruste paradis

• Ophold i den hyggelige by Vrsar på den vidunderlige halvø Istrien
•  Besøg hos lokal vinbonde, som byder på frokost og smagsprøver fra 

vinproduktionen
• Skøn sejltur i Limski-kanalen
• Udflugt til den idylliske middelalderby Rovinj, som ligger på en lille ø
• Besøg i Istriens mest berømte drypstenshule
• Verdens fineste eksempler på byzantinske mosaikker i Porec

området. Inden vi besøger Opatija, kører vi en 
panoramatur gennem byen op til den gamle borg 
Trsat. Byen har en spændende historie bag sig fra 
Østrig-Ungarns tid, da denne del af Kroatien blev 
styret af det habsburgske rige, og turismen så 
sine første dage.

6. dag: Middelalderbyen Rovinj
Udflugt til den idylliske middelalderby Rovinj, belig-
gende på en lille ø forbundet med fastlandet. Vi 
oplever byens historie, kulturskatte og det roman-
tiske centrum på en byrundtur til fods. Vi ser bl.a. 
Sct. Euphemia Katedralen og nyder fra toppen 
udsigten over byen og området. Tid på egen hånd 
og retur til hotellet først på eftermiddagen. 

7. dag: Pula og sejltur 
Efter morgenmaden går turen til byen Pula, der 
regnes for at være Istriens ældste by grundlagt af 
romerne. Vi besøger byens stolthed, den romerske 
arena, en af de bedst bevarede i Europa. Arenaen 
benyttes stadig til bl.a. koncerter og opera. Vi 
slentrer en tur i den gamle bydel, hvorefter vi fort-
sætter til bunden af Limski-kanalen, hvor vi skal på 
en dejlig sejltur ud til kysten og tilbage til Vrsar. 

8. dag: Farvel til Kroatien
Efter morgenmad forlader vi vores dejlige hotel og 
kører nordpå gennem Slovenien, Østrig med mål 
mod overnatning på hotel i Midttyskland. 

9. dag: Sidste stræk mod Danmark
Efter en god nats søvn går turen mod Kassel, 
Hannover, Hamburg og tilbage til Danmark. 

1. dag: Danmark - Sydtyskland
Efter tidlig opsamling går turen via Hamburg, Han-
nover og Kassel til overnatning i Sydtyskland.

2. dag: Østrig - Slovenien - Kroatien
Vi fortsætter via München gennem Østrig til Slo-
venien og forbi hovedstaden Ljubljana. Snart pas-
serer vi et stykke af Italien, og ved Trieste nyder 
vi udsigten over bugten. Vi når Kroatien og byen 
Vrsar på den smukke halvø, Istrien. Vi indkvarteres 
på hotellet, hvor vi bor de næste seks nætter. 

3. dag: Vrsar - afslapning 
Efter et par dage på farten starter vi med en fri-
dag. Vi går en tur i vores hyggelige værtsby Vrsar 
for at opleve seværdighederne. Herefter er dagen 
til fri disposition. 

4. dag: Porec, drypstensgrotter og vinbonde
Vi besøger Eufrasius Basilikaen, Porecs største 
attraktion. Den er fra det 4. årh. og byder på mo-
saikker, der betegnes som de fineste eksempler 
på byzantinsk kunst i verden. Videre til den lille 
og hyggelige landsby Nova Vas, hvor vi besøger 
Baredine drypstensgrotten, en forunderlig un-
derverden af drypsten og desuden Istriens mest 
berømte af slagsen. Herefter bydes vi velkommen 
af vinbonden Bernobié på hans ejendom, som 
ligger midt i et smukt område med vinmarker og 
olivenlunde. Bernobié byder på lokale vine og godt 
lokal brød med skinke og ost. 

5. dag: Ucka - Opatija 
Vi kører gennem et dejligt grønt landskab med 
bakker og bjerge og små middelalderlige bjerg-
byer. Vi fortsætter gennem tunnelen Ucka, der 
markerer grænsen mellem Istrien og Opatija-

Busrejse - 9 dage 

Højdepunkter 
•  Den vidunderlige halvø Istrien
• Vinbonde besøg med frokost og smagsprøver 
• Skøn sejltur i Limski-kanalen
• Den idylliske middelalderby Rovinj
• Istriens mest berømte drypstenshule
•  Byzantinske mosaikker i Porec
•  Den hyggelige by Vsar

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder
✓ 8 overnatninger med morgenbuffet
✓ 7 x middag/buffet
✓ Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture 

Hotel
Hotel Pineta 3*, Vrsar, ligger ca. 500 m fra 
centrum. Der er en vidunderlig udsigt over 
Vrsar by. Værelserne har bad, toilet, minibar og 
satellit TV. Hotellet har indendørs pool, sauna, 
dampbad og spa samt dejlig udendørs pool 
sammen med hotel Belvedere. Ca. 100 m til 
stranden fra hotellet. Husk bade sko. Strandene 
i Kroatien er stenede, men det, at der er langt 
mellem sandkornene gør, at vandet er ufatteligt 
klart og azurblåt.
www.maistra.com/Accommodation

Diverse
I Kroatien benyttes kroatiske Kuna. Euro i Tysk-
land. 
En aften kører vi til kroatisk festaften, hvor vi 
skal hygge os med folkloreshow og dans. Der 
bliver serveret 4-retters menu samt ½ fl. vin pr. 
person. Pris kr. 225,- 
Entreer (ca.): Vinsmagning kr. 85,-. 
Sejltur kr. 100,-. Drypstensgrotte kr. 60,-. 
Pula Amfiteater kr. 140,-. Eufrasius Basilikaen 
kr. 35,-.

Overnatning i Vsar kan ændres til 
hotel i Porec eller Rovinj i stedet 
for. der er mange muligheder.

KROATIEN

Istrien



Forslag til udflugter 

Ørundtur på Krk
Krk er omkranset af det azurblå Adriaterhav og 
har sin helt egen særprægede og rå natur. På 
ø-rundturen kommer vi gennem de små hyggelige 
byer med Middelhavs stemning. Der bliver natur-
ligvis stop undervejs i byen Krk og hos en lokal 
bonde i vinbyen Vrbnik. Der er mulighed for en 
let frokost med smagsprøver af den lokale vin og 
specialiteter.

En eftermiddag i Kvanarbugten
Det er altid skønt at sejle. Med en af de lokale 
både følger vi kysten på en uforglemmelig tur 
fra Opatija til Mošćenic̆ka Draga. Mulighed for 
en forfriskende dukkert i det krystal blå vand, og 
afslapning, nyde naturen og den smukke kyst fra 
en anden vinkel. 

Plitvice Nationalpark
I Plitvice Nationalpark venter en naturoplevelse af 
de helt store - skovklædte bjerge omkranser 16 
smaragdgrønne og turkisblå søer, som forbindes 
af større og mindre vandfald. Inde i parken skal vi 
både på en bustur rundt i parken, samt ud at sejle 
på den største sø Kozjak.

Pula og Brijuni Øerne
Vi kører via Uckatunnelen tværs over Istrien til Pula, 
en af de ældste byer i Kroatien. Pulas romerske 
amfiteater, et af de bedst bevarede i Europa, benyt-
tes stadig til f.eks. koncerter og opera. Vi ser andre 
seværdigheder, og der er mulighed for at nyde en 
god frokost i den gamle bydel. Om eftermiddagen 
besøger vi Brijuni øerne, som i 45 år var afspær-
ret for offentligheden. Jugoslaviens præsident Tito 
brugte øen til sommerresidens. Rundtur på øen 
med ”safari tog” gennem eksotisk dyrepark.

Rijeka
Er Kroatiens vigtigste havne og handelsby. Der 
findes gode indkøbsmuligheder i gågaden, og på 
markedspladsen er der interessante boder og for-
retninger.

Ljubljana og Postojna grotterne
Vi begynder dagen med besøg i Europas største og 
smukkeste bjerggrotter i Postojna. Hulerne har de 
mest fantastiske drypstenformationer i forskellige 
farver. En virkelig stor oplevelse. Vi fortsætter til 
Ljubljana, Sloveniens hovedstad. Byens to-tårnede 
domkirke, Stolnica, fra 1700-tallet og Ursulinekirken 
fra 1669 er imponerende. Fra borgen Ljubljanski 
Grad er der et godt vue over byen. På vores by-
rundtur oplever vi en by fuld af overraskelser. Hen 
på eftermiddagen kører vi tilbage til vores hotel.

smukke landskaber og mondæne feriesteder tiltrækker gæster til den 
nordlige del af Adriaterhavet. I Kvarnar Bugten er det velduftende 
gran og pinjeskove samt øen Krk med små idylliske havne. Vi bor i den 
kendte ferieby Opatija med store parker, flotte villaer og ikke mindst 
en tolv kilometer lang promenade langs Adriaterhavet.

7 dage fly

Kroatien  
- Opatija

KROATIEN
Opatija

Oplev det krystalklare Adria-
terhav på et pragtfuldt kryds-
togt og se Kroatiens smukke 
kystlinje fra en anden vinkel. 
det er muligt at sejle 7 dage 
mellem Opatija og split eller 
Opatija og dubrovnik. Vi kan 
tilbyde forskellige bådstørrel-
ser og fuld pension om bord.

Flyrejse - 7 dage 

Højdepunkter 
• Krk
• Middelhavs stemning
• Vinsmagning hos lokal vinbonde
• Nationalparken Plitvice
• Pula med romersk amfiteater
• Sejltur på Kvanarbugten

Rejsens forløb
1. dag: 1. dag: Ankomst til Kroatien, Opatija
Afrejse fra Hamburg eller København til Zagreb 
hvorfra der kun er 160 km til Opatija.

2. - 6. dag: Udflugtsprogram

7. dag: Afsked med Kroatien
Afsked med Opatija og transfer til lufthavnen 
i Zagreb.

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Flyrejse København/Hamburg - Zagreb t/r
✓ Kørsel i moderne turistbus 
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder
✓ 7 overnatninger med morgenmad
✓ 7 x middag
✓ Buskørsel på valgte udflugter
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer, sejlture og turistskat

Hotel
Hotel Admiral 4* ligger smukt tæt på Middelha-
vet og centralt placeret i Opatija. Værelser med 
balkon, satellit TV, telefon, bad med bruser/bad, 
toilet, føntørrer og aircondition. Inden og uden-
dørs pool med havvand. Lækker morgenmad 
og aftenbuffet. Bar både ude og inde. Der er 
musik og underholdning på hotellet flere aftner 
om ugen. 

Diverse
I Kroatien benyttes Kuna.
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8 dage fly  

Barcelona & Katalonien 
- tapas og spansk nydelse

Barcelona er byen, hvor stolt spansk historie møder moderne storbyliv 
på så fascinerende en måde, at den katalanske hovedstad i dag er et af 
europas mest populære rejsemål. elegant arkitektur, storslåede prome-
nader og skønne pladser er kendetegn for byen, hvor Picasso tilbragte 
sin ungdom, og hvor mesterarkitekten Gaudí skabte sine kunstværker. 
På Rambla’en, byens befærdede og berømte strøg, møder man en 
 global mangfoldighed uden sit lige i verden, og de utallige fortovsca-
feer i byen benyttes flittigt af lokale såvel som af turister.

1. dag: Flyrejse til Barcelona
Afrejse fra København Lufthavn. I Barcelona kører 
vi til hotellet, hvor rejselederen holder oriente-
rende møde efter middagen.

2. dag: Barcelona med bus
På denne rejse tilbringer vi to dage i Barcelona 
med rundvisning af vores lokale guide og med 
bussen til rådighed. Trafikken i Barcelona bliver 
mere og mere kompliceret, og ofte er dele af byen 
spærret af på grund af messer og store sportsbe-
givenheder. Derfor lader vi programmet for disse 
to dage stå åbent, så guiden, som er opdateret 
om den aktuelle situation, kan planlægge rundvis-
ninger på den bedst mulige måde og f.eks. undgå 
unødig ventetid i køer. Under 4. dag beskrives det 
overordnede forløb af rundvisningerne i Barce-

lona, og begge dagsprogrammer inkluderer pas-
sende pauser undervejs samt tid på egen hånd. 

3. dag: Montserrat, katalanernes stolthed
Udflugt til det berømte og smukt beliggende 
benediktiner-kloster Montserrat. I den impone-
rende kirke, i 750 meters højde, står den sorte 
Madonna, ”La Moreneta”, udskåret i træ for 1.000 
år siden og i dag et af det katalanske folks vigtig-
ste religiøse symboler. En af Spaniens mest esti-
merede drengeskoler findes her på klosteret, hvor 
munkene underviser. Sang og musik er vigtige fag 
i klosterets eksklusive skole, ”La Escolania”. Dren-
gene synger hver dag ved hovedalteret i den store 
klosterkirke, og vi skal opleve dem synge et par 
sange. Efter frokost kører vi videre til Kataloniens 
mest berømte vindistrikt Penedès. Her fremstilles 
de kendte Torres-vine, som sælges i hele verden. 
Det er også i Penedès, at Spaniens ”champagne” 
fremstilles. Den brusende vin går i Spanien under 
navnet ”cava”. Vi besøger en vinbodega eller en 
cava-bodega, og smager naturligvis på varerne.

4. dag: Barcelona med bus 
Sightseeing med bus rundt i Barcelona. Vi pas-
serer de flotte pladser, Plaça Espanya og Plaça 
Catalunya, og vi kommer op på det grønne bjerg 
Montjuic, hvor der er en storslået udsigt over 
Barcelona havn og by. Montjuic, der er anlagt 
som en park, er Barcelonas fritidsområde med 
restauranter, museer, sportsaktiviteter etc. Her 
ligger også OL-Stadion og Calatravas smukke 
kommunikations tårn, begge fra 1992. ”Det 
gotiske Kvarter” er bygget oven på den gamle 
romerske by, som blev anlagt for 2000 år siden. 

Det er i dag en charmerende bydel med smalle 
stræder og små pladser. Her ligger også den 
katalanske delstatsregering, Barcelonas rådhus, 
domkirken samt adskillige museer. Der bliver tid til 
kaffe og tid på egen hånd at indsnuse kvarterets 
spændende atmosfære. Vi skal også opleve den 
berømte promenade, Las Ramblas, hvor livet 
sprudler døgnet rundt i et møde mellem lokale og 
alverdens turister. For enden af Rambla’en finder 
vi Columbussøjlen, som blev opført i anledning 
af verdensudstillingen i 1888. Her finder vi også 
Gaudí’s to mest kendte civile bygningsværker, 
nemlig rigmandshusene Casa Batlló og La Pe-
drera. God tid på egen hånd til at opleve den 
fantastiske atmosfære.

5. dag: Den botaniske have i Blanes
Kyststrækningen Costa Brava starter i Blanes og 

SPANIEN

Barcelona
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8 dage fly  

Barcelona & Katalonien 
- tapas og spansk nydelse

selv indretningen af et museum, som man uden at 
overdrive kan kalde ”speciel”. På tre etager finder 
vi foruden en lang række af Dalí’s bedste malerier 
og skulpturer også værker af andre kunstnere. Tid 
på egen hånd, inden vi returnerer til hotellet. 

7. dag: Oplevelser på egen hånd
Dag med oplevelser på egen hånd. Rejselederen 
giver gerne tips til gode oplevelser. F.eks. besøg 
ved La Sagrada Familia, Gaudí´s mesterværk, 
som i dag er Barcelonas mest berømte vartegn 
under navnet ”Den ufuldendte Kirke”. Eller Gaudí’s 
smukke Parc Güell, hvor den store arkitekt boede 
til sin død i 1926. Er der tilslutning nok, arrange-
rer rejselederen tur til Tossa de Mar, en gammel 
fiskerby med charmerende middelalder bydel, 
smalle gader, gode butikker og en skøn atmos-
fære. Der er også oplagte muligheder for flotte 
spadsereture langs Middelhavet eller i de impone-
rende pinjeskove, som vokser i 20 minutters gå-
afstand fra vores hotel. S-toget er billigt og kører 
to gange i timen til Barcelonas centrum.

8. dag: Hjemrejse
Transfer til Barcelona Lufthavn og retur med fly til 
København.

går ca. 100 km op til den franske grænse. Trods 
beliggenheden ved den berømte kyst er Blanes 
forblevet en ganske almindelig by, som hovedsa-
geligt lever af handel og fiskeri. Vi besøger den 
botaniske have, en af de smukkeste af slagsen i 
Europa. Den blev grundlagt først i 1900-tallet af 
en tysk handelsmand med botanik som hobby. 
Haven ligger flot på et højdedrag over byens havn, 
hvor fiskerbåde og lystyachts ligger side om side. 
Vi nyder havens tropiske og subtropiske beplant-
ning fra hele verden. Også tid til spadseretur ved 
Blanes havn eller på den flotte strandpromenade, 
inden bussen kører tilbage til vores hotel. Efter-
middagen er til oplevelser på egen hånd.

6. dag: Dalí’s fødeby Figueres og Besalú
Udflugt i den store kunstner Salvador Dalí’s tegn. 
Turen går til Figueres, hvor den excentriske kunst-
ner blev født og voksede op. Men først kører vi 
en tur ind i det grønne, katalanske bagland, hvor 
vi besøger middelalderbyen, Besalú med egnens 
smukkeste romanske bro. Her går vi tur ad de 
gamle, skæve gader og fortsætter til Figueres og 
Dalí-museet, indviet i 1974. Dalí fik stillet byens 
nedbrændte teater til rådighed, og han ledede 

Flyrejse – 8 dage 

Højdepunkter 
• Byrundtur i Barcelona fordelt over to dage 
• Montserrat, verdenskendt kloster 
• Mesterarkitekten Gaudí’s kunstværker 
•  Dalí’s spændende museum i hans fødeby 

Figueres 
•  Det kendte vindistrikt Penedés inkl. bodega-

besøg
• Den botaniske have i Blanes
• Las Ramblas - Barcelonas charmerende strøg

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Flyrejse København - Barcelona t/r
✓ Kørsel i moderne turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder
✓ Dansk lokal guide på udflugterne
✓ 7 overnatninger med morgenmad
✓ 7 x middag
✓ Alle nævnte udflugter inkl. besøg og entreer 
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Frokoster og drikkevarer
• Afrejse fra Billund 
• Yderligere entreer

Hotel
Hotel Monteplaya 3* ligger i Malgrat de Mar/
Santa Susanna, 55 km nord for Barcelona, et 
centralt beliggende udgangspunkt for ufor-
glemmelige udflugter og afslapning i dejlige 
omgivelser. Med stranden lige ved døren, et 
dejligt pool område og værelser med balkon, 
aircondition, tv samt bad og toilet, har vi et godt 
udgangspunkt for rejsens udflugter og fritid til 
afslapning. Der er god forplejning. Hotellet har 
elevator. 
www.hotelmonteplaya.com.

Diverse
I Spanien benyttes Euro. 

Rejsen kan kombineres med hotel i 
Barcelona de første 3 nætter eller 
ophold i Barcelona på hele turen.



1. dag: Flyrejse til Málaga
Afrejse med fly til Málaga fra Billund, København 
eller Hamburg. Vi kører til hotellet i Almuñécar 
øst for Málaga. Almuñécar er en smuk by med en 
charmerende gammel bydel, butikker i de krogede 
gader og et stort udvalg af barer og restauranter, 
hvor den gode spanske mad og vin nydes. 

2. dag: Almuñécar ved Costa Tropical 
Gåtur med rejselederen langs den palmeprydede 
strandpromenade til Almuñécar centrum, hvor vi 
skal prøve de typiske tapas. Vi tager en såkaldt 
“tapas-frokost”, hvor vi på forskellige barer 
indtager en 3-4 stykker af de efterhånden ret så 
kendte andalusiske småretter. For hver tapa får 

man også et glas øl eller vin. Eftermiddagen er på 
egen hånd. Tag rejselederen med på råd. Der er 
en smuk park med eksotiske tropiske planter og 
træer, ligesom der er flere spændende museer i 
byen. 

3. dag: Sierra Nevada
Dagen bruges til afslapning eller udflugt til det 
smukke Sierra Nevada, der om vinteren er et 
yndet skisportssted. Men også i den varme sæson 
byder de smukke bjerge på oplagte udflugtsmål. Vi 
tager til det charmerende bjergområde, Las Alpu-
jarras, hvor tusinder af maurere fik lov til at blive 
boende i mere end hundrede år efter nederlaget 
til de kristne i 1492. Det var her, de havde deres 

silkevæverier. Først gør vi et ophold i Pampaneira, 
hvor vi beundrer det skønne håndværksarbejde, 
som er så typiske for egnen. Næste stop er ved et 
skinketørreri, hvor tusinder af de kendte ”jamón 
serrano skinker” hænger til tørre. Vi får lov at 
smage på varen, og dertil får vi et glas lokal vin. 
Capileira i 1500 m højde er endestationen for 
vores udflugt. Her skal vi på den lokale bodega og 
smage på lidt tapas og et glas af den typiske vin, 
som fremstilles her på egnen. Opfyldt af en begi-
venhedsrig dag kører vi retur til hotellet.

4. dag: Costa Tropical - på egen hånd
Denne dag er uden program og beregnet til total 
afslapning. Tag rejselederen med på råd for ud-
flugter på egen hånd. Der går busser til Málaga, 
Andalusiens næststørste by, med Picasso-museet 
og Thyssen-museum. De berømte drypstenshuler i 
det nærliggende Nerja er også et besøg værd

Andalusien, smykker sig med den vidunderligste kystlinje ud til Middel-
havet, dramatisk natur med knejsende bjergkæder og en håndfuld be-
rømte byer, hvor både kristen, muslimsk og jødisk byggestil har skabt 
en atmosfære, der ikke finder sin lige i verden. Andalusiens næststør-
ste by, Málaga, er stolt af sit verdensberømte bysbarn, maleren Pablo 
Picasso. Her er Picassos fødehjem og et stort museum til hans ære. 
Tidligere tiders pomp og pragt oplever vi, når vi besøger paladset 
Alhambra, der blev bygget i den periode, maurerne udøvede deres 
indflydelse i spanien (ca. 700-1492). Paladset er en af verdens mest 
besøgte turistattraktioner - og ikke uden grund. Bygningerne er så 
overdådigt udsmykkede, at det næsten tager vejret fra én. Gårdhaverne 
og parkanlæggene er intet mindre end betagende med deres frodigt 
velpassede bevoksninger og fredfyldt rislende fontæner.
På den kulinariske front kan vi glæde os til den gode spanske mad - 
ikke mindst til ”tapas”, de små, velsmagende anretninger, som serve-
res på selv den mindste bodega. 
I Andalusien lever befolkningen efter solen. det vil sige tidligt op og 
sent i seng. dog med adskillige timers afslappende siesta midt på 
dagen, når solen står højest på himlen. 
Costa Tropical er den smukke kyststrækning øst for Málaga.  En gen-
nemsnitstemperatur på 20º og ca. 320 solskinsdage om året giver et 
klima, som er årsag til, at mange nordeuropæere har slået sig ned på 
egnen. Dog slet ikke i samme grad som på den anden side af Málaga, 
hvor kyststrækningen hedder Costa del sol. På Costa Tropical er der 
stadig spansk atmosfære i de charmerende kridhvide landsbyer. 

8 dage flyrejse 

Sydspanien - Andalusien 
- Costa Tropical

SPANIEN
Andalusien

Málaga
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Flyrejse - 8 dage 

Højdepunkter 
• Costa Tropical - uspoleret solkyst 
• Almuñécar - palmer og strandpromenade
• Tapas og vinsmagning
• Alhambra - maurisk pragtpalads 
• Generalife - kaliffernes sommerpalads  
• Sierra Nevada - bjergtagende udflugt
• Markedsdag i Almuñécar 
• Málaga med Picasso-museet
• Granada - maurisk silkemarked 
• Torrox - den kridhvide by
• Sierra Nevada - Det hvide Bjerg

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓  Flyrejse Billund, KBH el. Hamburg - Malaga t/r 
✓ Kørsel i moderne lokal spansk turistbus 
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder
✓ Dansk lokalguide på udflugterne
✓ 7 overnatninger med morgenmad
✓ 7 x middag
✓  Alle nævnte udflugter inkl. besøg og smags-

prøver
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse
• Yderligere frokoster og drikkevarer 
• Yderligere entréer og sejlture 

Hotel
Det 4* Hotel Bahía Tropical ligger helt ud til den 
palmeprydede strandpromenade med en flot 
spadseretur langs vandet ind til den historiske 
bydel. Der går også busser. Dejligt udendørs-
område med swimmingpool, indendørs pool og 
fitnesscenter. Store, flotte værelser med balkon, 
2 store senge, hyggehjørne med sofa og bord, 
bad og toilet, hårtørrer, tv, telefon og minibar. 
Alle måltider er buffet med en righoldig mor-
genmad og aftensmad med et pænt udvalg af 
for- og hovedretter samt desserter. 

Diverse
I Spanien benyttes Euro. 

5. dag: Den hvide landsby Torrox 
Dagens udflugt går til Torrox, som er én af Anda-
lusiens charmerende ”pueblos blancos”, de krid-
hvide landsbyer. Alle husene er hvidkalkede, og i 
den gamle bydel ser vi stadig den gamle mauriske 
konstruktion med skæve stræder og blomsterpry-
dede små pladser. Der bliver tid til en forfriskning 
på én af de mange barer, som har udendørs 
servering hele året rundt. Spanien har verdens 
største olivenproduktion, og specielt i Andalusien 
har de fleste byer deres egen olivenmølle. Det har 
Torrox også. Vi besøger den lokale olivenmølle og 
får processen forklaret. 

6. dag: Granada inkl. Alhambra
Heldagsudflugt til Granada og Alhambra. Om for-
middagen er der gåtur med guiden i Granada cen-
trum, hvor vi bl.a. ser det smukke rådhus, som er 
indrettet i et gammelt kloster, og resterne af det 
gamle, mauriske silkemarked. Tid på egen hånd 
med mulighed for at besøge Det Kongelige Kapel 
med Isabel og Fernandos gravmæler eller Domkir-
ken, som er den første renæssancekirke i Spanien. 
Efter frokost er der rundvisning med officiel guide 
på det mauriske slot, Alhambra. Et af verdens 
smukkeste paladser med de berømte gårde: løve-

gården og myrtegården. Besøget omfatter også 
de imponerende haveanlæg ved kaliffernes som-
merpalads, Generalife, med cypresser, springvand 
og kilder. Hen under aften går det retur til hotellet 
ved Costa Tropical. 

7. dag: Almuñécar - markedsdag
Som i de fleste andalusiske byer er der i Al-
muñécar et ugentligt, udendørs marked, hvor 
folk fra landet kommer og handler. Markedet i 
Almuñécar er ét af de største ved Costa Tropical. 
Almuñécar har også en yndig gammel bydel med 
smalle stræder og masser af butikker samt en 
flot strandpromenade med udendørs caféer. Al-
muñécar har en stor historisk fortid, og der er levn 
fra både den romerske og den mauriske periode. 
Man kan stadig beundre ”El Salazón”, det gamle 
fiskesalteri, som for et par tusind år siden forsy-
nede det romerske imperium med saltet fisk. Der 
er også rester af den romerske akvædukt. Det var 
i Almuñécar, at Abd Al-Rahmán for 1200 år siden 
gik i land og senere samlede alle de arabiske 
stammer på Den Iberiske Halvø i et emirat under 
navnet Al Ándalus.

8. dag: Hasta la vista!
Transfer til Málaga lufthavn og afsked. Hasta la 
vista!

8 dage flyrejse 

Sydspanien - Andalusien 
- Costa Tropical

Vi kan også tilbyde en klassisk 
rundrejse til de berømte byer 
Ronda, sevilla og Córdoba.
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9 dage rundrejse 

Sydengland 
- rundrejse blandt britiske myter og betagende kyster

sydenglands attraktioner af charmerende kystbyer, idylliske haver, hi-
storiske slotte og imponerende katedraler er med rund hånd strøet ud i 
den vidt besungne sydengelske natur. På vores spændende rundtur går 
vi i fodsporene af både reelle og fiktive personer i den over tusind år 
gamle angelsaksiske kultur og historie: Dronning Victoria, Lord Nelson, 
sherlock Holmes og Kong Arthurs riddere om det runde Bord. Når vores 
komfortable bus snor sig gennem de varierede sirligt anlagte eller 
barske landskaber, ville det virke helt naturligt, hvis Agatha Christie’s 
venlige detektiv, miss Marple, pludseligt sad på bagsædet med sit 
strikketøj og skarpe hjerne og kommenterede Osborne House på Isle of 
Wight eller de mytiske stenstøtter ved stonehenge. 
eller sammen med os faldt i svime over den skønne natur, hvor charme-
rende byer konstant dukker op mellem bløde bakker ved den smukke 
sydengelske kyst. de smukke landsbyhuse langs smalle, snoede gader. 
Markerne omgivet af stendiger, der er bygget med hånd, og slottene og 
kirkerne fyldt med kostelige kunstværker. 

1. dag: Afrejse
Efter opsamling kører vi via Hamborg og Bremen 
til overnatning nær den tysk/hollandske grænse. 
Indkvartering og middag på hotellet.
 
2. dag: White Cliffs of  Dover - Brighton
Efter tidlig morgenbuffet fortsætter vi via Holland 
og Belgien til Dunkerque i Frankrig, hvor vi skal 
med færgen over kanalen til Dover. I horisonten 
ser vi de berømte, stejle hvide klipper ved Dover 
komme nærmere. En storslået velkomst til de 
britiske øer. Langs den flotte sydengelske kyst når 
vi Brighton, hvor vi skal bo i nat. I Brighton oplever 
vi byens berømte strandpromenade og Brighton 

Pier med det kendte tivoli for enden af molen over 
den blå havoverflade. I kvarteret bag molerne, The 
Lanes, bugner gågaderne af butikker, restauranter 
og charmerende sydengelsk atmosfære. Efter mid-
dagen mulighed for at opleve Brighton Pier.
 
3. dag: Brighton - Portsmouth
Om formiddagen oplever vi Brighton på egen 
hånd. Den eksotiske Royal Pavilion, designet af 
George d. 4. i bedste Taj Mahal-stil, er absolut 
et besøg værd. Midt på dagen kører vi til Ports-
mouth, tidligere en af Englands vigtigste flådebyer, 
og Charles Dickens fødeby. Vi lægger ud med 
besøg på Historic Dockyard og ser Lord Nelsons 
berømte flagskib HMS Victory. Herefter tid på egen 
hånd, f.eks. besøg på D-dagsmuseet med dets 
berømte 83 m lange Overlord Embroidery (fanta-
stisk flot broderet tapet med oversigt over krigens 
forløb 1940-1944). Vi bor nær Portsmouth de 
næste to nætter.
 
4. dag: Isle of  Wight - Osborne House
Vidunderlig udflugt til den maleriske ø Isle of 
Wight. Vi anløber øen i Fishbourne og kører til 
øens største attraktion Osborne House – Dronning 
Victorias foretrukne feriested, hvor vi får indblik i 

de royales liv og ser kongelige minder. Det state-
lige slot er omgivet af et imponerende og varieret 
parkanlæg anlagt med inspiration fra det ypperste 
inden for europæisk havearkitektur. Efter sightsee-
ing på øen returnerer vi til Portsmouth.

5. dag: Winchester - Salisbury - Stonehenge
Dagens første oplevelse er byen Winchester, hvor 
vi ser legendariske Great Hall med Kong Arthurs 
berømte runde bord. Ridderne om det runde 
Bord udkæmpede ifølge myterne drabelige slag 
og erobrede skønne jomfruer for århundreder til-
bage. Dernæst til Salisbury med den imponerende 
katedral, som stolt rager op midt på en slette. 
Allerede på lang afstand ses det 123 meter høje 
smukke spir på katedralen fra 1200-tallet. Efter 
besøg i den flotte katedral er der tid på egen hånd 
i byen. Lidt uden for Salisbury ligger Stonehenge, 
det enorme stenmonument fra ca. 3000 år f. Kr. 
Stonehenge er omgærdet af et utal af myter og 

ENGLAND

Brighton

Dartmoor Calais
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9 dage rundrejse 

Sydengland 
- rundrejse blandt britiske myter og betagende kyster

en hyggelig by. Vi ser Pulteney Bridge og mester-
værket Royal Crescent med 30 palæer opført i en 
halvcirkel samt de berømte romerske bade. Oplagt 
med frokost på en engelsk pub. Vi kører gennem 
det smukke engelske landskab sydom London til 
overnatning nær Canterbury.
 
8. dag: Canterbury
I Canterbury ser vi byens smukke domkirke. Byens 
historie går mere end 2000 år tilbage, den var 
førhen en vigtig pilgrimsby. Herefter sætter vi kurs 
mod Folkestone, hvor vi skal med biltoget gennem 
tunnellen til Calais. Overnatning i Holland eller 
Tyskland.
 
9. dag: Hjemrejse
Vi tilbagelægger sidste etape af en flot og begi-
venhedsrig rejse. Gennem Tyskland og retur til 
opsamlingsstederne.

teorier, som vi hører nærmere om. Overnatning 
ved Exeter i to nætter.

6. dag: Dartmoor - Tintagel
Vi kører til Buckfast, hvor vi ser byens særpræ-
gede huse, og gennem Dartmoor National Park, 
det betagende og specielle landskab kendt fra 
Arthur Conan Doyle’s berømte roman ”Baskervilles 
hund”, hvor Sherlock Holmes og hans tro hjælper, 
Dr. Watson, i sin tid opklarede alle tiders indvik-
lede kriminalgåde. Området er desuden kendt 
for sine vilde ponyer. I den romantisk beliggende 
by Tintagel oplever vi de forrevne klipper ned 
til Atlanterhavskysten og hører egnens berømte 
eventyr om Kong Arthur, ligesom vi ser ruinerne af 
Tintagel Castle (Camelot), kong Arthurs myteom-
spundne slot.
 
7. dag: Cheddar Gorge - Bath
Bath er en af Englands smukkeste byer. Via en lille 
omvej oplever vi Cheddar Gorge, hvor vejen snor 
sig gennem en kløft omgivet af 120 m høje kalk-
stensklipper. Så er det tid til Bath, grundlagt som 
kurby i romertiden og beliggende i det skønne 
Cotswold med bløde bakker, stendiger, skjulte 
floddale og ærkeengelske landsbyer. Bath er med 
sine huse opført i georgiansk 1700-tals arkitektur 

Busrejse - 9 dage  

Højdepunkter 
• Ubeskriveligt smukke White Cliffs of Dover
• Osborne House på Isle of Wight
• Kulturperlen Stonehenge 
• Bath med de berømte romerske bade
•  Brighton med romantisk strandpromenade
• Brighton Pier med tivoli yderst på molen 
• Royal Pavilion i imponerende Taj Mahal-stil
•  Great Hall med Kong Arthurs Runde Bord  
•  Lord Nelsons berømte skib HMS Victory
• Canterbury med imponerende domkirke

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus 
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder
✓ Sejltur Dunkerque - Dover 
✓ Togtunnel Folkestone - Calais
✓ 8 overnatninger med morgenmad 
✓ 8 x middag 
✓ Sejltur til Isle of Wight og entré Osborne House 
✓ Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Frokoster og drikkevarer
• Yderligere entreer og sejlture

Hotel
Vi bor på hoteller af god standard, forsk. væ-
relser kan forekomme, men alle er med bad/
toilet, TV og telefon. Der serveres fuld engelsk 
morgenmad og 3 retters middag/buffet. 

Diverse
I Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig benyt-
tes Euro. Engelske Pund i England.
Entreer på udvalgte udflugter ca. 400,-. 
El-adapter medbringes.

Rejsen kan tilbydes med fly direkte 
til london fra Billund og Køben-
havn. Mulighed for at kombinere 
turen med ophold i london.

93



94

•  2 nætter i Edinburgh - Skotlands fascinerende hovedstad
• Forrygende og verdensberømt Tattoo i Edinburgh
• Whiskysmagning - liflige dråber for ganen
• Spændende besøg på fårehyrdefarm i det skotske højland
• Isle of Skye - øen med forrevne klipper, grønne enge og nøgne bjerge
• Den romerske Kejser Hadrians imponerende mur
• Smuk sejltur på Loch Ness - mon vi ser Nessie?

fortsætter Grantown-on-Spey området, hvor vi har 
to nætter.

5. dag: Cawdor Castle, Culloden og fårefarm
Blandt Det skotske Højlands attraktioner er roman-
tiske Cawdor Castle samt slagmarken ved Culloden 
med besøgscenter. Her stod det sidste og afgø-
rende slag i Jacobitopstanden i 1746. Slaget varede 
kun en time, men ændrede Skotlands historie for 
altid. Vi slutter i Aviemore’s skønne bjerge, hvor vi 
besøger en gård med arbejdende fårehyrder og 
hunde, som med præcision manøvrerer får på for-
skellige måder. Prøv evt. en fåreklipning.

6. dag: Whiskysmagning og Edinburgh
Gennem de spektakulære Grampian Mountains 
kører vi mod Edinburgh. Vi besøger et whiskyde-
stilleri og smager på de gyldne dråber. Hen på 
dagen når vi Edinburgh. Vidunderlig udsigt over 
byen og Pentland Hills fra Calton Hill. Indkvartering 
på vores hotel i to nætter.

7. dag: Edinburgh og Tattoo (kun i august) 
Inden frokost byrundtur, hvor vi ser byens største 
attraktioner. Herefter anbefales slentretur på The 
Royal Mile, shopping eller museumsbesøg. 
Om aftenen mulighed for at se det fantastiske Tat-
too på Edinburgh Castle. (bestilles sammen med 
rejsen og kan kun opleves i august).

8. dag: Newcastle og hjemrejse
Efter afslappende formiddag tager vi kystvejen via 
Berwick-Upon-Tweed til Newcastle, hvorfra vi sejler 
med DFDS retur til Amsterdam. 

9. dag: Amsterdam og retur til Danmark
Efter morgenbuffet om bord når vi Amsterdam og 
sætter atter kursen mod Danmark.

1. dag: Afrejse og DFDS Amsterdam-Newcastle
Tidlig afrejse mod Amsterdam, som vi når sidst på 
eftermiddagen. Vi går om bord på DFDS. Overdå-
dig buffet om bord. 

2. dag: Loch Lomond, Glen Coe og Fort William
Fra Newcastle gennem Nordenglands blidt bøl-
gede bakkeland. Vi stopper ved den 120 km lange 
Hadrians Mur, som blev bygget af romerne. Efter 
Glasgow når vi Trossach Nationalparkens fascine-
rende landskaber med Loch Lomond’s maleriske 
bredder. Gennem den romantiske dal Glen Coe, 
kommer vi til Fort William, hvor vi er to nætter.

3. dag: Isle of  Skye
Dagens udflugt går til fantastiske Isle of Skye. 
Inden vi forlader fastlandet, omgivet af bjerge, lig-
ger det berømte slot, Eilean Donan Castle, ensomt 
på en idyllisk ø. Herfra er der ikke langt til broen 
som fører os til den største ø i de Indre Hebrider, 
Isle of Skye. Her veksler bølgende bakker og for-
revne klipper med grønne enge og nøgne bjerge. 
Dunvegan Castle har i 700 år været i familien Mc-
Leods eje. Vi besøger slottet og den skønt belig-
gende by Portree. Sidst på dagen sejler vi retur til 
fastlandet og den pittoreske fiskerby Mallaig.

4. dag: Loch Ness og Inverness
Vi besøger sagnomspundne Loch Ness. Anbefales 
kan en naturskøn bådtur fra Fort Augustus med 
pragtfuld udsigt over søen og der rig lejlighed til at 
spejde efter ”Nessie”. Får vi ikke et glimt af ”uhy-
ret”, er der masser at kigge på i besøgscentrene 
ved Drumnadrochit. Også mulighed for at besøge 
den velbevarede ruin af Urquhart Castle. Tid på 
egen hånd i Inverness, Højlandets hovedstad. 
Indkøb af uldvarer og specialiteter anbefales. Vi 

Busrejse - 9 dage 

Højdepunkter 
•  Edinburgh - fascinerende hovedstad
•  Verdensberømt Tattoo i Edinburgh
• Whiskysmagning - liflige dråber for ganen
• Besøg på fårehyrdefarm
•  Isle of Skye - flotte, sjovt og vindstærkt klima
•  Kejser Hadrians imponerende mur
•  Smuk sejltur på Loch Ness
• Slagmarken ved Culloden

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltvær./kahyt med bad og toilet
✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder
✓ Sejlads Amsterdam - Newcastle t/r
✓ Overnatning i indvendig 2-køjes kahyt
✓ 2 x aftenbuffet og 2 x morgenbuffet på skibet
✓ 6 overnatninger på hotel med morgenmad
✓ 6 x middag
✓ Besøg fårehyrdefarm
✓ Alle nævnte udflugter ekskl. entreer og sejlture
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse/kahyt 
• Udvendig kahyt 
• Tattoobilletter
• Frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture

Hotel
Vi bor på gode 3* hoteller, hvor alle værelser 
har bad og toilet. Morgenmaden er righoldig 
skotsk morgenmad, og middagen er 3-retters 
menu eller buffet. 

Diverse
I Skotland benyttes engelske pund, som også 
kan benyttes på skibet.
Tattoobillet ca. kr. 450,- 
Entreer på udflugter ca. kr. 500,- inkl. sejltur 
Loch Ness og whiskysmagning.

9 dage rundrejse

Skotlands kontraster 
- Loch Ness - Isle of  Skye - Edinburgh

Kom nemt og bekvemt med fly til 
skotland. Vi bestiller flybillet-
ter fra Billund, København eller 
Hamburg. skotsk bus og chauf-
før sørger for transporten rundt i 
skotland.  
Vi anbefaler 7 eller 8 dages rejse.

SKOTLAND
Edinburgh

Amsterdam

Newcastle
Skye



Fly, skib eller bus-
rejse - 4 / 5 dage  

Højdepunkter 
• London Eye - se seværdigheder fra luften
• The Shard, højeste bygning i EU
• Byrundtur - kørende og gående
• Buckingham Palace - dronningens residens
• Westminster Abbey og St. Paul’s Cathedral 
•  Change of the Guards - paradepladsen ved 

Whitehall
•  Covent Garden med markeder, shopping og 

spisesteder
•  Oxford Street - mekka for shopping
• Teaterbesøg og musicals
• Windsor Castle 

Rejsens forløb
Udrejse: Direkte fly fra København, Billund eller 
Aalborg til en af  lufthavnene i London. 
Eller DFDS Esbjerg til Harwich med overnatning 
om bord, næste dag med bus til London. Alter-
nativ med bus til mellem overnatning i Tyskland/
Holland, næste morgen via Eurotunnel ved 
Calais under Den Engelske Kanal til Folkestone. 
Vi ser Dovers hvide klipper, og den prægtige 
katedral i Canterbury, inden vi når London. 
Under opholdet: Udflugtsprogram 
Hjemrejse: Samme rute som på udrejse.

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓  Flyrejse CPH, BLL el Ålborg - London t/r -  

altenativt DFDS Esbjerg-Harwich t/r eller bus 
via Kanalen

✓  Bus el. undergrund på udflugter
✓ Dansk rejseleder eller dansk lokalguide 
✓ Valgte antal overnatninger med morgenmad
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse
• Middage, frokoster og drikkevarer
• Entreer og sejlture

Hotel
I London findes et utal af hoteller, som er vel-
egnede til grupper. Afhængig af om man vil bo i 
den pulserende midte eller i periferien. Vi hjæl-
per selvfølgelig med at finde det hotel som pas-
ser bedst til din gruppe og til den rigtige pris.

Diverse
I England benyttes engelske Pund. 

4 / 5 dage fly, skib eller bus

London 
- storby der sprudler af  historie og stemning  

london tilbyder noget for alle. Byen er et mekka for show, musical og 
teaterentusiaster. Historiske bygninger, kirker, spændende museer, 
imponerende slotte med smukke parker - det hele findes i london. 
dertil hyggelige markeder og trendy butikker samt et sydende natteliv. 
Hvad med en pint på pubben eller afternoon tea? På en storbyferie til 
london findes noget for enhver smag. I det kulinariske hjørne er der 
utallige muligheder. Her findes restauranter fra alle verdenshjørner, 
og maden er oftest veltilberedt og autentisk. du skal selvfølgelig også 
prøve den engelske klassiker fish’n chips.
Få stort udbytte af london med vores dygtige danske lokalguide, som 
giver en flot og fyldig byrundtur til mange af byens store seværdig-
heder. Oplevelsen af ”The streets of london” er en seværdighed i sig 
selv.

Forslag til udflugter 

Den store byrundtur
Heldagsudflugt med bus til Londons mange spæn-
dende kvarterer og seværdigheder som Houses 
of Parliament, Big Ben, 10 Downing Street, Tower 
of London, charmerende St. James’s Park til 
Buckingham Palace, St. Paul’s Cathedral og meget 
mere. Byrundturen giver det store overblik af mil-
lionbyen.

Riverside London med London Eye og Tate Modern
Med ”The Tube” (undergrundsbanen) tager vi fra 
hotellet til Westminster Abbey. Herfra spadserer 
vi til London Eye - det berømte pariserhjul. Videre 
langs Themsen til Royal Festival Hall og Tate Mo-
dern, museum for moderne kunst beliggende i et 
spændende ombygget kraftværk. Gratis entré, så-
fremt der ikke er særudstilling. Udsigten fra Shard 
vil virkelig tage pusten fra de fleste. Et fantastisk 
”view” over London fra byens højeste nye attrak-
tion. For de tørstige afslutter vi turen ved pub´en 
The Anchor, hvor Shakespeare og Dickens plejede 
at komme. 

London på egen hånd 
Der er mange muligheder. Sejltur på Themsen fra 
Westminster til Tower. Besøg et af de mange gratis 
museer, som London er så berømt for, shopping 
tur på Oxford Street, eller besøg i stormagasinet 

Harrods, som altid er en oplevelse værd. Se 
nedenfor under top attraktioner for de mest popu-
lære besøg og attraktioner.

Musical i Londons Westend 
Der er altid mange spændende og forskellige 
musicals, og flere har kørt i mange år som Phan-
tom of the Opera, We Will Rock You, Lion King og 
Mamma Mia. Vi sørger for bestilling af billetter.

Windsor Castle  
Windsor Castle er verdens ældst, beboede kon-
geslot, og vi kan arrangere besøg i det flotte 
slot. Besøget inkluderer også Queen Mary’s 
Dolls’House, verdens mest berømte dukkehus. 

Top attraktioner i london
Madame Tussauds
Tower of London og Tower Bridge
Buckingham Palace 
Westminster Abbey
St. Paul’s Cathedral
Piccadilly Circus 
Trafalgar Square
British Museum
Change of the Guards
National Gallery
National History Museum
London Eye 
The Shard 
Covent Garden
Oxford Street

ENGLAND

London
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1. dag: Afrejse fra Billund eller København
Vi lander i Dublin midt på formiddagen og fra luft-
havnen sætter vi kursen mod Galway, hvor vi skal 
bo de første to nætter. På vores vej mod vest gør 
vi holdt ved klosteret Clonmacnoise ved bredden 
af Irlands længste flod Shannon. Klosteret blev 
grundlagt i det 6. århundrede og var før i tiden 
centrum for det kristne liv i Irland. Sidst på dagen 
ankommer vi til havnebyen Galway, der især er 
kendt for sin musik, sommerfestivaler – og river-
dance ikke mindst!

2. dag: Connemara og Kylemore Abbey
Dagen begynder med udflugt til Connemara Natio-
nal Park, der er blandt de smukkeste områder i Ir-
land. Her er naturen uberørt – der er bjerge, søer, 
moser, heder og vilde ponyer. Videre til Kylemore 

Abbey, som ligger smukt op ad klippesiden. Siden 
1920 har her været benediktiner-kloster. Stedet 
blev i sin tid opført som landsted for en rig køb-
mand. Tilbage i Galway er der tid til at se nærmere 
på den hyggelige universitetsby og måske slutte 
dagen på irsk maner: Med én eller flere pints på 
den lokale pub.

3. dag: Cliffs of  Moher og Bunratty Castle
Cliffs of Moher er et af de mest storslåede na-
turscenerier, hvis lige ikke findes andre steder i 
Europa. Op ad Atlanterhavet rejser de 200 meter 
lodrette klipper sig. Et blik i afgrunden kan tage 
pusten fra enhver. Inden vi når så langt, skal vi 
køre langs den smukke Galway-bugt til naturom-
rådet The Burren – en 300 kvadratkilometer gold 
kalkstensslette med en spændende flora, formet 
for 340 millioner år siden på bunden af havet. Her 
findes underjordiske huler og stendysser. Bunratty 
Castle, en af Irlands mest besøgte attraktioner, 
byder ud over slottet på et besøgscenter, hvor 
vi bl.a. kan opleve, hvordan irerne levede deres 
hverdag før i tiden. Frilandsmuseet består af en 
lille landsby med både pub og købmand. Selve 
slottet fra 1400-tallet er særdeles velbevaret. Vi 
krydser Shannonfloden, en af de fineste i Europa, 
og uspoleret bugter den sig gennem landskabet. 
Et rigt dyreliv og en usædvanlig smuk natur karak-
teriserer flodområdet. I Tralee bor vi to nætter.

4. dag: Ring of  Kerry
I dag skal vi opleve irsk natur, når den er bedst. 

Irland er kendt for sit venlige folkefærd, sin smukke natur og turbu-
lente historie. Alt det oplever vi til fulde på vores spændende og vari-
erede rundrejse på den Grønne Ø. 
Øens historie afspejler sig dramatisk i de mange smukke slotte og im-
ponerende bygninger, som vi passerer undervejs. den irske kultur op-
leves bedst på pubberne, hvor folkemusikken spiller imødekommende 
og bedst nydes over en pint Guinness. Naturen er enestående, især på 
Irlands vestlige kyst, hvor klippestrækningen Cliffs of Moher byder på 
et uforglemmeligt syn ud over Atlanterhavet, og kalkstensområdet The 
Burren viser sin særprægede natur frem. I dublin oplever vi storbyens 
charmerende stemning på en spændende byrundtur. Vi får også god tid 
på egen hånd til at udforske byen.

8 dage rundrejse 

Irland 
- mosgrønne bakker, stejle klippekyster, Dublins pub-charme  

Dublin
Galway

Tralee

IRLAND



Flyrejse - 8 dage 

Højdepunkter 
• Irsk historie og kultur
• Den bjergtagende grønne natur
•  Cliffs of Moher - stejle klipper ved Atlanter-

havskysten
•  Titanic Experience - autentisk oplevelse
•  Connemara National Park
• The Burren - særpræget kalkstensslette 
• Bedårende natur på Ring of Kerry 
•  Spændende rundtur blandt Dublins sevær-

digheder 

PanterGruppepris inkluderer
✓  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
✓ Flyrejse Billund/København - Dublin t/r
✓ Kørsel i moderne turistbus 
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Dansk rejseleder 
✓ 7 overnatninger med morgenmad
✓ 7 x middag
✓ Entré Cliffs of Moher og Connemara
✓ Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Evt. tillæg: 
• Enkeltværelse 
• Drikkevarer og frokoster
• Yderligere entreer og sejlturer

Hotel
Vi bor på gode 3* hoteller med en god central 
beliggenhed. Alle værelser har bad og toilet og 
andre moderne faciliteter.   

Diverse
I Irland benyttes Euro.
Entreer på udflugter ca. kr. 275,-.

Turen Ring of Kerry regnes for en af Irlands smuk-
keste strækninger, som bugter sig 175 km rundt 
på Iveragh-halvøen. Efter hvert sving åbenbarer 
sig et skue med enten søer, enge, strande, hav, 
klipper eller mosklædte bakker. Vi giver os god tid 
på turen og gør flere stop ved smukke udsigts-
punkter og i hyggelige små byer. Kerry byder også 
på Carrauntoohill, Irlands højeste bjerg på 1038 
meter. Hvis tiden tillader det, gør vi holdt ved 

den smukke og spændende herregård Muckross 
House. 
Denne aften er det muligt at besøge Irlands 
nationale folketeater i Tralee, Siamsa Tíre. Her 
opleves den traditionsrige irske kultur på scenen 
med drama, klassisk musik og dans. En autentisk 
og magisk oplevelse. Rejselederen orienterer og 
bestiller billetter. (ca. kr. 125,-)

5. dag: Cork og Titanic-museet
Vi sætter kursen østover gennem den smukke, 
sydligste del af Irland mod byen Cork. Byen kaldes 
Irlands Venedig, fordi den er bygget på en ø. På 
vejen gør vi stop ved slottet Blarney, der rummer 
den berømte sten Blarney Stone, der menes at 
være halvdelen af Stone of Scone, som oprindeligt 
tilhørte Skotland. Skotske konger blev kronet ved 
stenen. Legenden siger, at den, som kysser ste-
nen, vil erhverve stor veltalenhed. Syd for Cork lig-
ger Titanic Experience Cobh, stedet hvor de sidste 
123 passagerer gik om bord på Titanic, inden ski-
bet begav sig på sin første og sidste færd i 1912. 
Stedet er indrettet, så man går i fodsporene på de 
123 passagerer og bl.a. oplever spændingen ved 
at stige om bord på den tids mest luksuriøse skib, 
føler frygten ved tragedien og til sidst passagerer-
nes skæbne. Vi overnatter i Waterford.

6. dag: Bjerge og parker
Det går mod Dublin – gennem det smukke, bjerg-
rige Wicklow. På turen besøger vi Powerscourt, 
en italiensk inspireret park tilrettet irsk natur. 
Videre til St. Kevin i Glendalough – en kristen 
læreranstalt/kloster, som tidligere var kendt over 
hele Europa. Igennem det maleriske landskab ved 
Avoca når vi Dublin, Irlands farverige og sprud-
lende hovedstad.

7. dag: Storbyen Dublin
I dag skal vi på byrundtur i Dublin. Dagens 
program byder blandt meget andet på National 
Gallery, James Joyce Center, Trinity College, St. 
Stephens Green og St. Patrick Katedralen. Der 
bliver også tid til at gå på opdagelse i Temple Bar 
distriktet med barer, restauranter, gallerier og 
antikvitetsforretninger. Eller til at gæste Dublins 
fineste stormagasin Brown Thomas med de mange 
fristende tilbud. 

8. dag: Hjemrejse til Danmark
I dag er det hjemrejsedag efter en spændende 
uge i det grønne Irland. 

8 dage rundrejse 

Irland 
- mosgrønne bakker, stejle klippekyster, Dublins pub-charme  

storbyferie i dublin – flyv til den 
charmerende irske hovedstad. 
Centralt beliggende hotel giver 
mulighed for at opleve Guinness 
storehouse, Old jamesons distil-
leri, traditionel irsk folkemusik på 
mange af byens pubber og bare, 
interessante museer og bylivet.
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Musik / teater 
Vi har stor erfaring med at arrangere ture til 
musical, opera og revy. Turene kan være med 
overnatning eller der køres frem og tilbage 
samme dag. Her er et lille udpluk til inspiration:

Teater - flere muligheder i København for opera, 
ballet og skuespil. Vi har program for Det Kon-
gelige Teater, Operaen og Skuespilhuset.

Revy - Cirkusrevyen på Bakken, Sønderborg 
Revy m.fl.

Musicals - Det Ny Teater har mange interes-
sante opsætninger og i Tivoli kan forskellige 
musicals og revyer opleves i Glassalen.

Koncerter - i ind og udland lige fra de store sla-
ger stjerner til valsenes konge André Rieu.

Pris på turene afhænger af:
Varighed af turen?
Skal turen med frokost, kage og kaffe, middag?
Antal deltager på turen? 
Hvilke besøg, rundvisninger, evt. sejlture skal 
være inkluderet?

1 dag bus

1-dages ture 
- Danmark, Tyskland og Sverige

Vi tilbyder at arrangere udflugter af en dags varighed. Mulighederne er 
mange indenfor danmarks grænser men også det nordlige Tyskland har 
interessante udflugtsmål, hvis turen starter i det sydlige danmark eller 
måske går turen over Øresund, hvis der startes fra sjælland. 
Vi har her samlet en række muligheder ment som inspiration til jeres 
næste udflugt.

Tyskland
Holsteinischer Schweiz - forbi Schleswig og Kiel, 
ophold i Eutin og Malente, frokost i Plön, sejltur 
på Plöner See (evt. kaffe ombord), evt. middag på 
hjemturen.

Friedrichstadt - igennem Koogene på vestkysten, 
frokost i Tönning, Ejderdæmningen, sejltur i Frie-
drichstadt, kaffe og kage.

Lüneburger Heide - ”Schiffshebewek” sluseanlæg 
nær Adendorf, tid i Undeloh til frokost, heste-
vognstur gennem den lyngfuldte hede til Wilsede, 
kaffe og kage på Hof Kröger fra 1500-tallet, mid-
dag i Bad Bramstedt.

Hamburg - byrundtur med bussen, frokost, hav-
nerundfart, besøg ved Fjernsynstårnet i ”Planten 
und Blumen”, kaffe og kage.

Sejltur med hjuldamperen ”Freya” - Elben eller 
Kielerkanalen med spisning om bord.

Sverige
Sofiero Slot og Park - via Øresund til Helsingborg, 
besøg i slottet og parken, via Helsingborg.
Helsingør på hjemturen og middag undervejs.

Danmark
Fur - lille foredrag om øl og frokost Fur Bryghus, 
rundtur på Fur med guide, kaffe og kage. Også 
mulighed for besøg i Jesperhus Blomsterpark.

København - byrundtur, kanalrundfart, frokost 
på Nyhavn og tid til en tur på Strøget. Andre mu-
ligheder er besøg i Folketinget, Tivoli, Operaen, 
Christiania, Nordisk Film, Den Blå Planet. Middag 
på hjemturen.

Odense - H.C. Andersens Hus, frokost på Den 
Gamle Kro, sejltur på Odense Å, Den fynske 
Landsby, kaffe og kage inden hjemturen.

Møgeltønder og Højer - Højer Sluse, evt. besøg 
hos Højer Pølser, Møgeltønder og Schackenborg 
Slothave, evt. middag på Schackenborg Slotskro 
inden hjemturen.

Kolding - Kolding Hus, Geografisk Have med fro-
kost i Den Gyldne Hane, Skamlingsbanken, kaffe 
og kage. Andre muligheder er Trapholt. 

Århus - besøg Ceres bryggeri, frokost, Den Gamle 
By, strøgtur, kaffe og kage. Andre muligheder er 
Aros Kunstmuseum og Moesgård Museum.

Egeskov Slot - besøg på Egeskov Slot, frokost på 
egen hånd, kaffe og kage.

Langeland - rundtur på øen, frokost, Skovsgård 
Slot, kaffe og kage, evt. Valdemar Slot, smuk tur 
over Sydfyn.

Læsø - sejltur fra Frederikshavn med spisning om 
bord, rundtur på Læsø med lokal guide.

Samsø - sejltur fra Hou, rundtur på Samsø med 
lokal guide, frokost inden vi sejler retur.

Sort Sol - oplev dette fantastiske naturfænomen, 
middag undervejs.
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bygningen, Charlottenborg, den fælles nordiske 
ambassade, Checkpoint Charlie, de sidste rester af 
Berlinmuren, samt nogle af de nybyggede områder 
omkring Potsdamer Platz.

Juleeventyr i Harzen - 3 / 4 dage
Et juleeventyr i Harzens smukke bjerglandskab til 
et af Tysklands mest populære rejsemål. Vi fejrer 
juleaften i den hyggelige by Hahnenklee ved foden 
af Bocksberg i hjertet af Harzen. Byen og vores 
dejlige hotel er i højtidens anledning julepyntet, og 
med de forhåbentligt sneklædte bjerge som bag-
tæppe kan kulisserne for et veritabelt juleeventyr 
næppe tænkes bedre. Fakkelvandring, udflugt til 
Harzens hovedby, Goslar og en hyggelig juleaften 
med dejlig mad, julestemning og dans om det flot 
pyntede juletræ. Der er nok at glæde sig til på 
denne julerejse!

Nytår i Stade hygge og gallamiddag - 3 dage
Tag med på en festlig nytårsrejse til den hyg-
gelige, nordtyske by Stade. Vi fejrer nytåret med 
en fem-retters gallamiddag, nytårsbal med god 
musik, og når klokken slår 12, byder vi det nye 
år velkommen med champagne og festfyrværkeri. 
Stade ligger nær Hamborg, som vi udforsker på 
en spændende udflugt, inden nytårsfestlighederne 
begynder. Hamborg har meget at byde på – lige 
fra imponerende havneområder over gammel kul-
turarv til moderne arkitektur i avantgarde-ligaen.   

Adventsrejse til Bremen - 2 / 3 dage
Bremen, det pulserende hjerte i det nordvestlige 
Tyskland og hjemby for de verdensberømte Bre-
mer Stadsmusikanter. Bremen byder på både hi-
storie og spændende gamle bydele, en fantastisk 
ramme for byens julemarked der hvert år impone-
rer med over 170 julesmykkede boder rundt om 
rådhuset. Hvis man vil lidt væk fra julestemningen 
i Bremen, bliver der mulighed for at tage med på 
udflugt til havnebyen Bremerhaven, hvor vi oplever 
moderne museer i samspil med havneområdernes 
hektiske liv. 

Hamburg julestemning og julemarkeder - 2 / 3 
dage
I Hamburg er alt, hvad et nysgerrigt rejsehjerte 
kan begære. Her er havneliv, listige beværtninger, 
forlystelsesgaderne i Skt. Pauli og meget andet. 
Hamburg er Europas næststørste havneby, og en 
tur i det over 70 kvadratkilometer store havne-
område er noget ganske specielt og opleves på 
vores byrundtur. Det store julemarked i Hamburgs 
midtby skal opleves ved pladsen foran det gamle 
rådhus og ud i Spitalerstrasse, Mönckebergstrasse 
og Gänsemarkt. Duften af honningkager, brændte 
mandler og ”Bratwürst” breder sig i byens gader, 
stræder og torve - alt smukt pyntet. På hjemturen 
er der frokostpause i Kiel, hvor havnebyen er fyldt 
med mere end 100 pyntede juleboder, tusindvis af 

lys, duftende lækkerier, smukt pyntede gader med 
masser af butikker og underholdning. 

Gøteborgs julemarkeder og fantastiske juledeko-
rationer - 3 dage
Dejlig juletur til Gøteborg, en af Sveriges hygge-
ligste byer og her kan juleshoppes til fordelagtige 
priser. Byen har nogle rigtig hyggelige julemarke-
der, som er et besøg værd. Byen elsker jul, her 
er alt, hvad julen indebærer: Julekort, levende lys, 
skøjteløb hånd i hånd, ristede kastanjer, boder 
fyldt med traditionelt kunsthåndværk og svenske 
specialiteter. Og byens varemærke: De mange 
millioner julelys. Vi sejler til Gøteborg fra Kiel med 
Stena Lines dejlige skib og nyder om bord en 
dejlig julebuffet.

Advent i Berlin - 3 / 4 dage
En af de dejligste traditioner i Tyskland er jule-
markeder, der lokker til indkøbs- og oplevelsestur 
i adventstiden. Oplev julestemningen i Berlin, der 
oser af hygge og romantik i de smukt pyntede 
gader og torve. Nyd duften af brændte mandler, 
honningkager og dampende varm ”Glühwein”. 
Der er masser af inspiration til julegaveindkøb, 
juletræs pynt, legetøj og tyske julespecialiteter. 
På vores spændende byrundtur i den centrale 
del af Berlin ser vi selvfølgelig Brandenburger 
Tor, Gedächtniskirche og Sejrssøjlen, Rigsdags-

Rejser til julemarkeder i Tyskland er populært blandt grupper. Fra slut-
ningen af november har hver tysk by med respekt for sig selv et eller 
flere julemarkeder, hvor de lokale og tilrejsende kan nyde duften af 
Glühwein, brændte mandler og honningkager mellem de julepyntede 
boder og komme i den helt rigtige julestemning. 
Årets sidste dag fejres af mange med en nytårsfest i gode venners lag. 
Vi har her et forslag til et festligt nytår i Tyskland med gallamiddag og 
udflugter.

Advent, jul og nytår 
- rejser til julemarked og nytårsfest

Billedmateriale venligst udlånt af:
Fur Bryghus, Fursund Turistinformation, Ærø Turistinformation, SeiserALM-Italien, Nordic Tours, Travel Partner Reisen GmbH, ENIT-Italien, Blue Lagoon Iceland, Atout France, Visit Sweden, Croisi Europe, VisitDenmark, VisitNordjyl-
land, Deutsche Zentrale für Turismus, Iceland.is, Østrigs Turistbureau, Hollands Turistbureau, Visit Britain, Czech Tourism, Swiss Image, Visit Flanders, Cirkusrevyen, igs2013, Den Spanske Stats Turistbureau, Stockholm Visit Board, 
Unique North, Frankrigs Turistbureau, Visit Tromsø, Visit Finland, Visit Faroe Islands, Visit Berlin, Visit Bergen, Visit Norway. Nationale og lokale kontorer i Rusland, Kroatien, Slovenien. Innovasjon Norge, Telemark Reiser, Finmark 
Tourist Board, Nordic Life, Tourisme Ireland.
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