Turen går til

Sønderjylland
& sydslesvig
med Lystrup/Elsted/Elev Sogn

24.-27. september 2020

I anledning af genforeningens 100 års jubilæum, arrangeres denne
fælles sognerejse til Sønderjylland og Nordslesvig.
Dag 1
Afgang fra Elsted, Elev og Lystrup kirke om morgenen.
Vi starter dagen på Genforeningsmuseet udenfor Christiansfeld, inden
vi fortsætter ind til byen og har mulighed for at se
brødremenighedens kirkegård.
Vi spiser den medbragte sandwich inden turen fortsætter.
Turen går videre til Dybbøl, hvor vi besøger Dybbøl Mølle og får et
kig til Dybbøl Banke. Kørsel videre til Tyskland via Flensborg Fjord
til vores hotel.
Sidst på eftermiddagen ankomst til hotellet med aftensmad.
Dag 2
Morgenmad på hotellet samt mulighed for at lave madpakker.

Gottorp slot
Besøge Danevirke og deres museum, der bliver arrangeret en
fælles rundvisning på ca. 1 time med en lokalguide.
Turen går videre til Vikingemuseet Hedeby, hvor der vil være indgang til museet hvor man kan studere de spændende vikingefund.
Midt på eftermiddagen ankomst til hotellet. Gallamiddag om aftenen på hotellet, som er en 3 retters menu.

Besøge Gottorp Slot og indgang på deres museum.
Turen fortsætter til Slesvig, hvor der vil være en byrundtur i byen,
her ser vi domkirken, som er under renovering, samt den gamle
bydel i Holm og Rådhuset. Der vil blive tid på egen hånd til måske
at gøre et besøg i ‘Det høje tårn’ på havnen eller gå rundt og nyde
de smukke omgivelser Slesvig tilbyder.

Dag 4
Efter morgenmaden på hotellet går turen videre til Flensborg. Vi
besøger Sporskifte Kirken, hvor der vil være gudstjeneste kl 10, ved
Thomas Hougesen. Efterfølgende vil Thomas fortælle om den danske kirke i Sydslesvig.

Dag 3
Morgenmad på hotellet samt mulighed for at lave madpakker.

Turen fortsætter tilbage til Danmark, hvor vi stopper og bl.a. nyder
en frokost ved Folkehjemmet i Aabenraa. Samtidig fortæller rejselederen om hvilken indflydelse Folkehjemmet har haft i genforeningen og i forbindelse med danskheden i området. Derefter fortsætter
turen tilbage til Aarhus, hvor vi ankommer sidst på eftermiddagen.

Rejsen koster

Her bor vi

2.495 kr. pr. person

Landgasthof Tarp ***

Sidst på eftermiddagen ankomst til hotellet med aftensmad.

Pris gældende ved 50 pers.

2.695 kr. pr. person
Pris gældende ved 40 pers.

2.995 kr. pr. person

Landgasthof Tarp ligger i Tarp, kun 20 km syd for Flensborg.
Her bor vi i enkle og rolige værelser med tv, gratis Wi-Fi og eget
badeværelse med hårtørrer. Om morgenen nyder vi vores morgenmad i hotellets restaurant, og det er også muligt at bestille lette
snacks og drikkevarer her.

Pris gældende ved 30 pers.

Der vil blive afholdt informationsaften i Lystrup Kirke den 10. marts
kl. 19:30. Rejseleder Anders Errboe vil deltage og fortælle.

Inkluderet i rejsen

Tilmelding

• Dansk rejseleder er med på hele turen
• Kørsel i 4**** bus på hele turen
• 3 overnatninger på Hotel Landgasthof Tarp
• Ophold med morgenmad og aftensmad på hotellet
• Frokost madpakker fra hotellet 2 dage
• Frokost på Folkehjemmet i Aabenraa
• Indgang til Brødremenighedens museum i Søstrehuset Christiansfeld
• Indgang ved Dybbøl Mølle
• Indgang til Gottorp Slot
• Indgang til Vikingemuseet Hedeby
• Indgang og rundvisning ved Danevirke

Tillæg

• Enkeltværelsestillæg:

500 kr. pr. person

Tilmelding skal ske senest 1. juni til: verden@risskov.com
Er der spørgsmål eller andet til rejsen, kontakt da Kaare Maagaard
fra Risskov Rejser på telefon 87 12 66 06.

Teknisk arrangør

Risskov Rejser
Østergade 10, 8900 Randers
Tlf.: 70 22 66 00
Web: risskovrejser.dk

