
Som annonceret på generalforsamlingen arrangerer klubben igen  
en spændende og indholdsrig tur - denne gang til Fyns land 7. - 8. 
september 2017.  
 
FØRSTE DAG  

Turen starter ved DHI i Hørsholm torsdag den 7. september. Bussen 
afgår fra receptionen præcis kl. 8.00. Undervejs serveres kaffe og 
rundstykker. 

 
 
 
 
 
 
 

Klokken ca. 10:30 når vi vort første mål, naturområdet Monnet  
på sydspidsen af Tåsinge. Vores guide tager os på en tur fra 
fugletårnet gennem området og ned til Vårø Knude.  
 
Herefter kører vi nordpå til Valdemars Slot, hvor vi spiser frokost.  
Vi får mulighed for at se slottet fra kælder til kvist. Vi fortsætter 
nordpå gennem Troense og Svendborg til Skårupøre Vingård,  
der ligger ca. 8 km øst for Svendborg. Her bliver vi vist rundt - og  
kan smage på diverse vine! 
 
Vi kører tilbage til Hotel Svendborg, hvor vi indtager vores middag 
og overnatter. Der bliver formentlig også tid til en slentretur I byens 
gader.             
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ANDEN DAG  

Efter morgenmaden kører vi til Faaborg, hvor vi besøger kunstmuseet. 
Udover den permanente samling har museet året ud en særudstilling 
om maleren Johannes Larsen og japansk træsnitkunst. Besøget i 
Faaborg afsluttes med en frokost. Således velforsynede kører vi til 
Odense, hvor vi har arrangeret besøg hos en moderne kunstner, Jens 
Galschiøt. Vi ser værksteder, galleri, skulpturpark mm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Herefter vender vi hjemad og gør et kort ophold på Halskov Odde, 
hvor vi nyder synet af Storebæltsbroen og den lokale kystmorfologi  
alt imens vi indtager en sandwich og en forfriskning. Vi forventer at 
være tilbage i Hørsholm kl. 18:00.  
 

DELTAGERE 

Medlemmer alene eller med 1 ledsager.  
Max. 45 deltagere. Ved færre end 25 tilmeldte aflyses turen.  
 
PRIS 

DKK 1.800 for medlemmer og DKK 2.800 kr. for ledsagere.  
Bemærk, at prisen dækker det hele: Rejse i 4-stjernet langtursbus, 
hotelophold i dobbeltværelse, alle måltider med en øl/vin/vand samt 
alle entréer og rundvisninger. Tillæg for enkeltværelse: DKK 300.  
 
TILMELDING  

Til seniorklub.dk@dhigroup.com senest 7. juni efter først-til-mølle- 
princippet.  
 
BETALING 

Samtidig med tilmeldingen skal indbetales depositum på DKK 500 pr. 
deltager på konto 1329 8979-411-880. Husk at anføre dit navn - også 
på evt. ledsager. 
Restbeløbet forfalder til betaling senest 1. august. Herefter kan det 
indbetalte beløb ikke refunderes, med mindre man selv har en rejse/
afbestillingsforsikring.  

På gensyn og med venlig hilsen 
Bestyrelsen  
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