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SOMMERTUR TIL MOLS 2 0 1 2! 

      

Onsdag den 22. August, afgang kl. 9 fra Hallen. 
 

Se Bjørn Nørgaards specielle alter i Knebel kirke, besøg Glasmuseet i 

Ebeltoft, frokost samt rundvisning i Ebeltoft by med lokalguide 

 

 

Efter afgang fra hallen kører vi mod Mols. Undervejs serverer vi kaffe og rundstykker. 

Vel ankommen til Knebel kirke, skal vi se det helt specielle alter, som kunstneren 

Bjørn Nørgaard har skabt. Efter besøget fortsætter turen ad naturskønne veje over 

Mols Bjerge, hvor vi ser en del af den nye Nationalpark. Det er en panoramatur med god 

udsigt og flotte naturoplevelser. 
   

Sidst på formiddagen når vi til Ebeltoft, hvor vi i Glasmuseets cafe skal nyde en let fro- 

kost, inden der vil blive en rundvisning, hvor vi bl.a. ser hvordan man puster glas. 

Det er en rigtig spændende oplevelse. 

          

Når dette besøg er slut, kommer der to lokalguider, som i halvanden time fortæller og vi- 

ser rundt i den spændende by, Ebeltoft. Vi ser bl.a. det kendte rådhus i gågaden. 

Man skal være ret godt gående, for at kunne deltage i rundvisningen. 

             

Når besøget i Ebeltoft er slut, fortsætter vi med bussen ud på halvøen Helgenæs, hvor vi 

kommer helt ud til Sletterhage Fyr. Herfra er der en fantastisk udsigt til Århus ind over 

Århus Bugt, Samsø, og i klart vejr helt til Sjælland. Når vi har nydt den pragtfulde natur, 

er det tid til at køre hjem, og vi forventer hjemkomst igen omkring kl. 18, efter en 

spændende dag på Djursland. 

Pris pr. person, inkl. al kørsel, formiddagskaffe med rundstykker, entreer, rundvisning og 

frokost i Glasmuseet, lokalguide i Ebeltoft, samt alle lovpligtige skatter og afgifter: 

Kr.: 498,- 

Husk tilmeldingen er bindende og skal ske senest d. 17. August. 

Bemærk: Max.50 deltagere så derfor: ”Først til mølle”  Kontakt: 9740-3520 

Øl, vand kan købes undervejs enhedspris: kr.: 10,- 

 


