
Efter morgenmaden og nøgleaflevering starter turens sidste dag. Vi 
den Øresund°~_~

 

L 
kører langs Strandvejen sydpå med smukke udsigt til 

 

og Sverige. Når vi når til Bakken besøger vi Korsbæk, og får her  

en rundvisning i de kendte rum fra Matadorserien.  

 

Efter rundvisningen spiser vi frokost i Postgården Derefter går 

 

turen mod Jylland med en afstikker til Trelleborg, hvor vi vil nyde -- - 
vores eftermiddagskaffe samtidig med at vi set på a 
omgivelserne. Herfra videre til Fyn, hvor vi spiser aftensmad.  

 

Efter aftensmaden kører vi mod Herning, hvor vi regner med at være kl. ild 
21.30 ll MM 

En efterårstur til det skønne Nordsjælland, med en afstikker til København 
den 1. — 3. september 2020 

1. dag 
Afgang fra Sagro kl. 7.30 
Vi kører mod Århus til Ebeltoft, hvor vi sejler med Molslinjen til Sjællands Odde. 
Formiddagskaffen indtages undervejs. 
På Sjælland kører vi mod Holbæk, hvor vi skal besøge Andelslandsbyen Nyvang. 

Her kan man opleve livet og hverdagen i den lille andelslandsby i midten af 
1900-tallet. 

~ dw~ Z  4 Man kan røre, gøre, smage, prøve, dufte og lege sig gennem historien. 

a 
. Vi spiser vores medbragte frokost her, og ser på landsbyen.

 

' Herefter kører vi nordpå gennem Hornsherred i et meget varieret 
landskab. Vi besøger Jægerspris slot, som var residens og privat 
ejendom for Frederik den VII. 
Vi får en rundvisning i mindestuerne. Disse stuer på Jægerspris Slot er 
det eneste sted i Danmark, hvor 1850'ernes boligindretning kan opleves i 
en samlet helhed. 

~m~ 
l  

~ 

-~ - Herfra kører vi mod Frederikssund over Roskilde Fjord på HHK. yy 
Kronprinsse Marys Bro som åbnede i september 2019. Vi kører videre 

' gennem Nødebø og Grib Skov op til nordkysten forbi Gilleleje og andre 
kystbyer ud til Kattegat, inden vi når til Helsingør til vores 4* hotel Konventum med udsigt til Øresund. 

2. dag 
Efter vi har nydt vores morgenmad på hotellet går turen mod Hillerød. 

Undervejs ser vi Gurre Slotsruin, og Tikøb, hvor benzintanken, der

 

a 
q var med i optagelsen af "Baronessen fra benzintanken" stadig er 

? bevaret. Formiddagskaffe nydes undervejs inden vi i Hillerød når til a~ 

1, 

- Frederiksborg slot, hvor vi får en rundvisning med lokal guide. Vi = - 

` 
skal høre om stedets historie se Kirken og Riddersalen m.fl. 

Efter rundvisningen spiser vi frokost i Hillerød. 
Efter frokosten kører vi til Bådfarten Esrum Sø, hvor Skipperen 

`ll ' viser os rundt i de historiske huse inden sejlturen på søen. 
På vej til vores hotel kører vi forbi "Rusland" ved Dronningmølle. 
Her kan vi nyde den flotte natur og Rudolph Tegners Museum - 
med udendørs statuer. 

3. dag 

Pris: kr: 3480 pr. person i delt dobbeltværelse —tillæg for enkeltværelse kr: 400 
Prisen dækker bustransport, fuld forplejning bestående af: for- og eftermiddagskaffe alle dage, 3 gange frokost, 2 
gange morgenkomplet onsdag og torsdag, og aftenmenu tirsdag og onsdag på Konventum, aftensmad på 
hjemturen, og alle entreer og rundvisninger. 
Bindende tilmelding til SAGRO tlf: 70212040 fra 9. marts til 29. maj. 
Beløbet indbetales senest 26. Juni. 
Turen gennemføres ved 40 tilmeldte. Der kan være 50 med på turen. 
Sørg selv for afbestilling. 
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