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Sydslesvig, Kropp
Fiskerpige, ”Nordens Venedig” og honningkager
Husum og Friedrichstadt
Den vidunderlige havneby Husum er
hovedby i Nordfriesland. Rejselederen
byder på en byvandring gennem de små
gader frem til torvet, hvor man foran
kirken finder Husums vartegn, skulpturen af fiskerpigen Tine. Man kan også
besøge Husum Slot.

Vi kører via Fyn og Jylland mod Flensborg, hvor vi parkerer tæt på byens gågade. Her er der tid til at gå rundt på
egen hånd samt spise frokost, inden vi
fortsætter til vores hotel i Kropp.

4 dage
Afrejse
10.05
25.05
03.08

Hjemk.
13.05
28.05
06.08

Pris
2925,2925,2925,-

Rute
4-5-6
4-5-6
4-5-6

Tillæg for enevær. 3 nætter

270,-

Slesvig
Den charmerende by Slesvig er den
ældste i Slesvig-Holstein. Rejselederen
går en tur igennem den gamle charmerende bydel Holmen med det lille kapel
og kirkegården midt på torvet. Det var
her fiskerne oprindeligt boede, og herfra
går vi videre til domkirken med det berømte Bordesholmalter, et mesterstykke
indenfor træskærerkunst.

Tæt på Husum ligger Friedrichstadt,
som er bygget af hollændere i ca. 1870 90. Byen, der er kendt som ”nordens
Venedig” pga. de mange kanaler, er
utrolig hyggelig, og der bliver mulighed
for en sejltur på kanalerne.

Inkluderet i prisen:
3 overnatninger
3 x morgenmad
3 x aftensmad
Udflugter som beskrevet
Rejseleder på hele rejsen
Moderne turistbus
Bro: Storebæltsbroen
Excl. Entréer
Valuta: Euro
Hotel Wikingerhof
Tetenhusener Chaussee1
24848 Kropp
Tlf: 00494624700
Flot velindrettet hotel med pæne
værelser.
Der er desuden sauna og dampbad
på hotellet.
Alle værelser med bad/toilet.
Restaurant og bar.

Efter frokost kan man vælge at blive i
byen eller besøge Gottorp Slot, som
bl.a. rummer den smukke Hjortesal og et
museum med en del gamle guldaldermalerier. Det er også ved slottet, man
kan se den berømte Nydam-båd, et af
de mest betydningsfulde danske arkæologiske fund, eller besøge Hedeby Vikingemuseum med over 3000 genstande
fra vikingetiden.

Sidste dag forlader vi hotellet og kører
igen til en af grænsebutikkerne. Pausen
er samtidig frokostpause. Herefter fortsætter vi til Christiansfeld, hvor der bliver et kort ophold. Christiansfeld er jo
netop blevet optaget på UNESCO´s
verdensarvsliste. Man kan vælge at se
Brødremenighedens Kirke eller måske
købe de lokale berømte honningkager.
Efter opholdet fortsætter vi gennem Jylland via broerne til Sjælland.

