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3 dage til Djursland – Ebeltoft den 3.-5. juni 2019 

 

Dagens program: Mandag d. 3. juni  

Vi kører fra Varde kl.07.30 mod Djursland hvor vi starter dagen på Det Grønne Museum 
og Gl. Estrup med lokal guide. 
 
Gammel Estrup – Danmarks Herregårdsmuseum 

På herregården Gammel Estrup kan man se, hvordan både herskab og tjenestefolk levede gennem 600 år. 

Oplev de pragtfulde sale og elegante gemakker, hvor grever og grevinder levede gennem århundreder og slå et 
smut forbi Herregårdskøkkenet, hvor der bages efter gamle opskrifter i alle skoleferier og op til jul. 

I den smukke barokhave kan man spise sin medbragte mad, og børnene kan prøve den store naturlegeplads. 

Der er skiftende særudstillinger året rundt og særlige aktiviteter for børn i alle skoleferier. 

På Det Grønne Museum kan du opleve jagten, skoven, landbruget og maden, for første gang samlet i ét 
museum. 

Det smukke og levende museum ligger i fantastiske omgivelser i Auning på Djursland. 

Fra det øjeblik du ankommer til museet kan du fornemme historien om landet vi lever i og lever af – og opleve 
husdyr, marker, køkkenhaver, traditioner, mennesker, maskiner og gode historier i årstidernes skiften. 

 
 
Sidst på eftermiddagen kører vi til Fuglsøcenter, hvor vi skal have vores 2. overnatning.  
 
Et besøg på Fuglsøcentret i Nationalpark Mols Bjerge er noget ganske særligt. Det er et ophold, hvor service, 
engagement og rummelighed går hånd i hånd med ro, smuk natur og unikke rammer. Her er plads til både 
store og små arrangementer, her er hjertelighed og professionalisme og her er både skov, strand og by i 
umiddelbar nærhed. 

 
Kl. 18.30 Aftensmad – 2 retter. 
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Dagens program: Tirsdag d. 4. juni  

 
Guidet busrundtur i ”Nationalpark Mols Bjerge” og på Helgenæs med ”Aktiv i naturen” ved Ole, samt 
byvandring i ”Middelalderkøbstaden Ebeltoft” med Ole + én guide. 

  
Under overskriften: 
”Mols Bjerge fra Istid til Nationalpark krydret med den gode historie om folk og fæ”. 
En tur hvor naturoplevelserne og udsigterne er store, historien om landskabets tilblivelse og udvikling frem 
mod vor tid, er spændende stof. Fortællingen om ”de lokale folk og deres fæ” kan få ”smilet” frem i det 
”moderne” menneske. 
 
Kl. 08.30.   Møde-/startsted: Ved bussen på P-pladsen ved jeres overnatningssted/Fuglsøcentret. 

Vi kører ud i naturen, dagen krydres med oplevelser og gode historier via Egil Fischers Ferieby, 
Molskroen, Femmøller Strand, Kalø Slotsruin frem til Kalø Hovedgård ved Rønde med ”Karls 
laden”.  
Her gør vi holdt, der er mulighed for toiletbesøg, vi besigtiger besøgscenteret. 
Herregårdslandskabet med bygningerne og naturen. 
Jeg vil prøve at arrangere et besøg i den gamle hovedbygning ”Jagtslottet” – specielt for jer – som 
i dag er kontor for Nationalpark Mols Bjerge. 

 Guidet bustur fortsættes.  
Fra Kalø Gods kører vi til Møllerup Gods.  

Kl. 10.00.   Byvandring i Middelalderkøbstaden Ebeltoft i ”Nationalpark Mols Bjerge”. 
Kl. 11.30. Byvandring i Ebeltoft slut – afgang ud i Mols Bjerge for frokost via ”Vandmøllebyen Femmøller”.  
Kl. 12.15. Frokost i felten midt i Mols Bjerge i ”Oles lade” ved P-pladsen, Agri Bavnehøj, her er der 

mulighed for beskyttelse mod vind og vejr. Der er også adgang til toilet. 
I f.m. frokostpausen fortæller Ole om ”bjerglandsbyen” Agri og Nationalpark Mols Bjerge, vi 
bestiger Agri Bavnehøj, hvis vejr og kondi tillader det. En fantastisk udsigt kan nydes fra toppen.  

Kl. 14.00.   Afg. efter frokost – busrundturen bringer os videre rundt i ”Nationalpark Mols Bjerge”. 
Vi passerer ”bjerglandsbyen” Agri, turen går forbi Porskær Stenhus, Knebel Kirke og Tved Kirke 
via General Ryes Skanser og til Helgenæs. 

 Vi gør ophold, på sydspidsen af Helgenæs, ved Sletterhage Fyr. 
Strække ben, toilet, nyde stranden og naturen. 

Kl. 15.30. Eftermiddagskaffe i ”Madpakkehuset” ved Sletterhage Fyr.  
   
Kl. 16.30.   Afg. fra Sletterhage Fyr mod hotellet. 
Kl. 17.00.   Slutsted: P- pladsen ved jeres overnatningssted/Fuglsøcentret. 
 
Kl. 18.30.  Aftensmad – 2 retter 
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Dagens program: Onsdag d. 5. juni 
 
Vi kører fra hotellet kl. 08.30 mod Århus, hvor vi skal besøge det spændende Moesgaard Museum. 
Her får vi en guidet rundvisning kl. 10.00 – 11.00. 
 

Moesgaard Museum er en kulturhistorisk museumsoplevelse i enestående arkitektur midt i et skønt 
naturområde. Museet viser arkæologiske og etnografiske udstillinger i international klasse og har skiftende 
særudstillinger, der præsenterer verdens fornemste kulturarv. 

Tæt på mennesket:  
På Moesgaard Museum kommer man som gæst helt tæt på både fortidens og nutidens mennesker gennem 
scenograferede og dramatiserede fortællinger. Udstillingerne er baseret på den nyeste forskning og teknologi 
blandt andet i kraft af museets tætte samarbejde med Aarhus Universitet. 
Oplevelser for tre generationer 
Moesgaard Museum er for gæster i alle aldre. Med vores udstillinger vil vi gerne skabe samvær og oplevelser 
på tværs af generationer. Udover udstillingerne er Moesgaard Museum også en attraktion i kraft af den unikke 
arkitektur og museets naturskønne beliggenhed, der indbyder til vandreture ved skov og vand og rekreative og 
sportslige udfoldelser. 
Arkitektur i skøn natur 
Udstillingsbygningen, som åbnede i 2014, er tegnet af Henning Larsen Architects i samarbejde med 
landskabsarkitekt Kirstine Jensens tegnestue. 
Bygningen vokser frem af bakkerne ved herregården Moesgård lige syd for Aarhus. Museets udstillinger 
havde tidligere til huse på herregården, hvor der ikke længere er udstillinger. I dag rummer bygningerne 
administration, værksteder og kontorer samt undervisningslokaler for studerende, der læser arkæologi og 
antropologi på Aarhus Universitet.  
Moesgaard Museum har udover udstillinger også aktiviteter og events for publikum samt møde- og 
konferencefaciliteter for erhvervslivet. 
 
Afgang. Ca. kl. 12.00 
Efter dette spændende besøg på Moesgaard er der tid til frokost. Det bliver lidt sent frokost denne dag.  
 
Vi kører til Alrø,  hvor vi får en god frokost ca. kl. 13.00 

Alrø er en af øerne i Horsens Fjord, sammen med Hjarnø, Vorsø og – med lidt god vilje – Endelave.   
Der var 45 beboelser på øen i det 17. århundrede. 
I 1950 var der cirka 72 beboelser med omkring 300 indbyggere. 
I dag (2018) bor der 148 på Alrø. 
 
Eftermiddagskaffen på hjemturen.  
 
Efter 3 dejlige dage med mange oplevelser og indtryk går turen mod Varde. 
Forventer hjemkomst sidst på eftermiddagen.    
 
 
 



Billum Busser 
Spar på dine fusser -  kør med Billum Busser 

Rønnealle´3 
6851 Janderup 
 
Tlf.     +45-75258386 
Mobil +45-40142386 
Fax.    +45-75258390 
Mail.  post@billumbusser.dk 
www.billumbusser.dk   
Bank.  7700-2219517 
CVR nr. 20471891 

 

Varde Senior Landmænd 
Henning Tobiasen 
Sneppevej 39 
6851 Janderup 
      
      
3-dages tur til Djursland – Ebeltoft den 3.-5. juni 2019 
 
AFREJSEDATO  -  PRIS 
3. juni kl. 07.30 fra Varde Fritidscenter  
5. juni hjemkomst sidst på eftermiddagen 
 
Pris pr. person 2850,-  
Tillæg for enkeltværelse 400,- 
pris v /minimum 30 pers.  
 
INKLUDERET I PRISEN  
Bus  
2 overnatning på Fuglsøcentret.  
2 x morgenmad 
2 x frokost  
2 x aftensmad 2 retter  
 
Entre:   Gamle Estrup - Moesgaard Museet  
Guides: Byrundtur på gåben i Ebeltoft – eftermiddagsture i bus. 
             Mols Bjerge fra Istid til Nationalpark krydret med den gode historie om folk og fæ 
             Moesgaard museum.  
 
Husk: Selv at medbringe frokost første dag.     
 
Seneste tilmelding 15. marts 
Vedr. Betaling: Sydbank 7700 - 2219517  
Husk navn og tlf. nr. ved betaling. 
 
Tilmeldingen er bindende for kunden fra det øjeblik, den meddeles - også når dette sker mundtligt. 
 
DEPOSITUM 
Depositum  betales senest 3 dage efter tilmelding,  Depositummets størrelse pr. person er: kr. 1000,- 
Hvis ture aflyse vil depositum blive tilbagebetalt. 
 
SLUTBETALING 
Restbeløbet forfalder til betaling 1. april. Vær opmærksom på, at vi ikke sender påmindelse om betaling af restbeløb ligesom vi ikke 
fremsender kvittering for modtagelse af betaling. 

AFBESTILLING 
For alle bindende tilmeldinger til en tur betales et beløb ved afbestilling: Ved afbestilling indtil 60 dage før afrejsen er det indbetalte 
depositum tabt. Afbestilles rejsen 60-45 dage før afrejsen er halvdelen af turens pris tabt. Afbestilles rejsen mindre end 45 dage før 
rejsen, er den fulde pris for rejsen tabt. Alle afbestillinger skal ske skriftligt for at være gyldige. 

AFBESTILLINGSFORSIKRING 
Vi anbefaler, at du tegner en afbestillingsforsikring. hos din forsikringsselskab så du forsikre dig mod økonomisk tab ved 
afbestilling på grund af dokumenteret sygdom mm.  
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	På Det Grønne Museum kan du opleve jagten, skoven, landbruget og maden, for første gang samlet i ét museum.

