
LandboSenior Herning 
Sensommerudflugt i dagene 10. – 12. sept. 2019 

Tema: ” Syd Schleswig – en tur i gammel dansk land” 
 
Vil vi primært rejse gennem den sydlige del af det tidligere hertugdømme Schleswig, og høre nogle af 
historierne herfra, 100 år efter ”Versailles traktatens ” tilblivelse. Denne gav os muligheden for at få 
Sønderjylland tilbage til Danmark. 
Vi vil opleve og fornemme det meget varierende og flotte landskab, hygge os sammen,  spise og bo godt. 
 
Tirsdag d. 10.09. 
Kl.: 07.30   Afg. med bus fra SAGRO, Birk Centervej 24, Herning.  
Vi drager hurtigt sydpå, og holder vor første pause ved Skamlingsbanken, hvor vi får formiddagskaffe med 
rundstykker. Herefter kører vi videre mod syd, hvor vi diagonalt krydser Jylland og søger ud til vestkysten til 
marsklandet også kaldet Nordfrisland.  
  Vi skal her besøge Husum, hvor vi indtager frokosten, - halvøen Eiderstedt – og 

den charmerende by Friederichstadt, også kaldet ”Lille Amsterdam”.  
Frierichstadt ligger ved Eideren, og vi vil bruge lidt tid her. Vi får en lille sejltur på 
kanalerne og tid til at gå rundt på egen hånd.  
Sidst på eftermiddagen kører vi østpå – tværs over Jyllands ”sokkel” delvis langs 
med Dannevirke til Schleswig til vort hotel ”Hotel an der Schlei”, som ligger ved 
fjorden Slien, som vi kalder den.  
Efter indkvartering på dette dejlige sted, går vi ca. 200 m hen til restaurant ”Altes 

Fährhaus”, hvor en 3- retters aftenmenu venter os. Altes Fährhaus ligger direkte ved fjorden og råder over en 
dejlig terrasse med udsigt til Schleswig by med domkirke m.m. Efter spisningen er der mulighed for at vi kan 
blive på stedet og nyde aftenen med hinanden. 
 
Onsdag d. 11.09. 
Efter at have fået en stor morgenkomplet på hotellet gør vi klar til at opleve noget af det vi er havnet i.  
Vi skal besøge ”Wikinger museum Haitabu”, hvor munken Ansgar ankom i år 826 og byggede sin kirke og 
forsøgte at omvende befolkningen til kristendom. Et meget flot og informativt museum om den første ”danske” 
storby”. 

Vi skal også ind i selve Schleswig forbi Gottorp Slot og kigge 
nærmere på den imponerende Sankt Petri Domkirke, med den 
fantastiske altertavle.  
Efter frokost kører vi lidt ud langs med fjorden, hvor vi lader os 
færge over ved det smalle sted Mysunde, hvor et af de første 
større slag stod i 1864.  

 
Vi skal også forbi andre af stederne fra denne tid, og selvfølgelig ud til Dannevirke 
volden, og se denne med rekonstruktion af en af skanserne fra krigen i 1864. 
Haitabu og voldsanlægget i Dannevirke er begge på Unesco-verdensarv                       
Vi vender tilbage til hotellet sidst på eftermiddagen beriget med mange indtryk. 
Vi bevæger os atter hen til restaurant ”Altes Fährhaus”, hvor et dejligt aftenmåltid venter os.    
 
Torsdag d. 12.09. 
Efter morgenmad pakker vi bussen, og gør klar til turens sidste dag.  
Vi kører til Eckernförde  med den fine badestrand, og kommer ud på 
halvøen Schwansen og kører nu helt ud til Østersøkysten.  
Vi kommer til den populære og flotte by Kappelen, hvor vi krydser over 
Slien og kører gennem de flotte landskaber på halvøen Angel, som fører os frem til Flensborg. På vejen mod 

Flensborg kommer vi forbi slottet Glücksborg . Der vil være mulighed for på egen hånd at 
kigge lidt på denne gamle havneby Flensborg, inden vi efter et kort stop ved en grænsebutik 
kører ind i Danmark.  
På hjemvejen holder vi ind og indtager et solidt aftenmåltid, og forventer at være i Herning 
omkring kl. 21.30. 
 

Pris:, kr.: 2.375,- pr. pers. i delt dobbeltværelse – tillæg for enekltværelse kr.: 300,- 
Prisen dækker bustransport, fuld forplejning bestående af: for- og eftermiddafskaffe alle dage, 3 gange frokost, 
aftenmenu tirsdag og onsdag på ”Altes Fährhaus”, 2 gange morgenkomplet på ”Hotel an der Schlei”, 
aftensmad på hjemturen og alle entreer.   
Bindende tilmelding til SAGRO tlf. 70212040 fra 4. marts til 28. maj Når I har tilmeldt jer til Sagro, vil I derfra 
modtage en faktura, som I så skal betale.  
Turen gennemføres ved 40 tilmeldte. Der kan være 50 med på turen. 
Sørg selv for afbudsforsikring og    HUSK PAS. 



	
	
	
	


