
 
  
  

 
      
 

 

SOMMERTUREN 2017 
3-dages tur til Østjylland fra den 22. – 24. august  

Program for turen: 

Tirsdag, den 22. august 2017: 

Kl. 07.40 Afgang fra Mejdal Hallen 

Efter afgang fra Mejdal kører vi mod Haldrup ved Horsens. Der serveres 

kaffe og rundstykker undervejs. 

Kl. 10.00 – 12.00 Besøger vi Den Kreative Have. Ejeren vil ved ankomst kort fortælle om 

haven og vil gå med rundt i haven for at svare på evt. spørgsmål. 

http://www.denkreativehave.dk/index.html 

Kl. 12.45 – 14.45 Besøger vi Fru Møllers Mølleri. Her er gårdbutik, slagteri og dyrene kan 

besøges i Den Røde Lade eller i Det Gamle Værksted og der er en  

restaurant og her skal vi spise frokost. 

http://www.frumollersmolleri.dk/index.html 

kl. 15.00 Ankomst Norsminde Kro. 

Kaffe og kage ved ankomst. 
Kl. 18.00 Serverer Kroen en 2-retters menu 

https://www.norsmindekro.dk/index.htm 
      

Onsdag, den 23. august 2017: 

Kl. 07.00 Morgenmad på Kroen 

kl. 08.45 Afgang fra Kroen 

kl. 09.30 

 

 

 

Færgeoverfart til Samsø 

https://www.visitsamsoe.dk/ 

http://www.denkreativehave.dk/index.html
http://www.frumollersmolleri.dk/index.html
https://www.norsmindekro.dk/index.htm
https://www.visitsamsoe.dk/


 
  
  

 
      
 

 

 

kl. 10.30 – 15.30 Samsø med lokalguide. 

Når færgen ankommer, står guiden på bussen og vi kører til  

Velkomstcentret i Tranebjerg, hvor vi ser en lille film om Samsøs historie 

og udvikling gennem 16.000 år. (den varer 8 min).  

Efter introduktionen køres en tur rundt på Sydsamsø. Vi besøger Svane- 

gården i Permelille. 

Vi spiser frokost i Sælvig. Efter frokosten går turen mod nord og  

Langemark, Besser og Alstrup med æbleplantager og vinmarker. 

Videre gennem Toftebjerg og ud til Sælvigbugten. Vi skal se den berømte  

vikingekanal, Kanhavekanalen, der er gravet gennem Samsø, hvor øen er 

smallest. Vi kører over heden mod Nordby og videre til de fredede Nordby  

bakker. Vi stopper i Nordby, hvor der er mulighed for at gå en tur i den  

gamle landsby med det berømte gadekær og klokketårnet. 

Kl. 15.45 Færgeoverfart til Jylland 

Kl. 17.00 Ankomst kroen 

Kl. 18.00 3-retters menu 

Kl. 20.00 Aftenkaffe med sødt 

 

  

Torsdag, den 24. august 2017: 

Kl. 07.00 Morgenmad på Kroen 

Kl. 10.15 Afgang fra Kroen 

Kl. 11.30 Rundvisning i Horsens Fængsel. 

kl. 13.30 Frokost Cafe Lorentzen i Fængslet 

Kl. 14.30 Afgang fra fængslet 

https://faengslet.dk/index.htm 

På vejen hjem finder vi en rasteplads, hvor vi kan nyde kaffen og kagen fra 

Kroen. 
Kl. 17.00 Forventet hjemkomst til Mejdal Hallen. 

 

  

  

Du kan tilmelde dig allerede nu! 

 

 

https://faengslet.dk/index.htm


 
  
  

 
      
 

 

 

Priser m.m. 

 

Prisen inkluderer: 

Al kørsel, kaffe og rundstykker første dag, frokost i Fru Møllers Mølleri. 

Kroopholdet på Norsminde kro starter 1. dag med eftermiddags kaffe 

samt 2-retters menu ■ 2. dag morgenmad, frokosten indtager vi på 

Samsø og kroens 3-retters menu, samt kaffe og sødt, ■ 3. dag 

morgenmad på kroen og frokost i Horsens Fængsel. Med i prisen er 

desuden færgebillet, entre, guide og rundvisning. Samt ikke mindst kaffe 

og kage på hjemturen.  

 

Husk: Du betaler ikke ekstra for det gode selskab. 

 

Priser: 

Pr. person i dobbeltværelse kr. 2.700,- 

Tillæg for enkeltværelse       kr.    300,- 

 

Tilmelding og betaling: Senest den 1. juni 2017 

 

Har du spørgsmål? Så kontakt Mona 4038-4845 eller 

mch@cleancarpet.dk  

 

Bemærk: Vi har kun 26 værelser til rådighed, så: 

»FØRST TIL MØLLE« gælder ved tilmeldingen. 

 

Betaling bedes overført til Nordea konto nr. 9585 – 8893104640 

Husk afsendernavn ved overførsel. 

mailto:mch@cleancarpet.dk

