
Praktiske oplysninger 

 Husk pas!! 

 Priserne inkluderer: Transport, alle entreer samt ophold med fuld forplejning 

ekskl. drikkevarer 

 Tilmelding senest 24. april til kredskontoret: 57674455 eller 050@dlf.org 

 Betaling senest 24. april: Reg. nr.: 9888  konto: 0000316645 

 Værelsestype: Bestil enkelt- eller dobbeltværelse ved tilmeldingen. 

 Påstigningssted: Ringsted Station (Ved busholdepladsen) kl. 08.00. 

 Forventet hjemkomst: Den 24. maj  omkring kl. 19. 

 Busfaciliteter: Toilet, klimaanlæg, kaffemaskine. Kaffen er gratis, andre drik-

kevarer kan købes. 

 Gør opmærksom på specielle ønsker mht. værelse: Enkelt- eller dobbeltvæ-

relse. 

 Gør ligeledes opmærksom på, hvis der er  noget, man ikke kan tåle vedr. ma-

den. 

Det er bestyrelsens håb, at rigtigt mange medlemmer af Pensionistforeningen 

vil melde sig til denne 4-dages tur. Vi har igen i år forsøgt at tilrettelægge et 

spændende og varieret program til en rimelig pris.  

Ret til ændringer forbeholdes 

Enkeltværelse: Medlem 3.250 kr. - gæst 3.650 kr. 

Dobbeltværelse: Medlem: 2.750 kr. - gæst 3.150 kr. 

4-dagestur 
Sydsverige og Øland 

21. - 24 maj 



21. maj 

Øresundsbroen 

Kalmar Stadshotel 

Bäckskog slot 

Trefoldighedskirken Kalmar 

Afgang med bus fra Ringsted Station kl. 8.00, 

hvorefter turen går direkte til Kristianstad, hvor vi 

skal se Trefoldighedskirken. Der er et kort ophold 

undervejs,  hvor vi drikker formiddagskaffe/te. Se-

nere er der frokost på Bäckskog Slot, som ligger 

smukt mellem to søer. Der er afsat 2 timer til at 

spise og nyde den flotte natur omkring slottet. Der-

efter går turen videre til vores hotel i Kalmar, hvor 

vi bør være omkring kl. 18. En 3-retters menu er 

bestilt til kl.19. Kalmar Stadshotel ligger lige i cen-

trum af byen, så der er gode muligheder for at få 

et førstehåndsindtryk af Kalmar efter middagen. 

Kl. 9.00 er vi klar til afgang til den gamle bydel 

med brostensbelagte gader og smukke træhu-

se. Den gamle kirkegård er der også mulighed 

for at se. Inden frokost skal vi også besøge Kal-

mar Slott, som ligger på en ø tæt ved den gam-

le bydel. Her er der bestilt en guidet rundvis-

ning. Der er bestilt frokost i Rosenlundska Käll-

aren, som ligger i Kalmars ældste stenhus. Se-

nere på eftermiddagen skal vi besøge Domkir-

ken, som ligger på Stortorvet tæt ved vores ho-

tel.  Selv om de steder, vi skal besøge, ligger 

ret tæt ved hinanden, vil vores bus være til rå-

dighed hele dagen. Omkring kl. 17.15 kører vi til 

Pukerberg, hvor  vi skal spise, se på underhold-

ning, evt. selv puste glas og besøge glasbutik-

ken. 

22. maj 

Gamle bydel i Kalmar 

Hyttsill i Pukeberg 

Domkirken i Kalmar 

23.  maj 

24. maj 

Fredsstenen  i Brømsebro 

Stubmøller  

Rauker ved Byrum 

Kl. 9.00 forlader vi hotellet og kører til Brømse-

bro, hvor vi har et kort ophold ved Fredsstenen, 

der blev sat op til minde om freden i Brømsebro. 

Det er også her, vi drikker formiddagskaffe, inden 

turen fortsætter til Karlskrona, hvor vi skal se 

Admiralitetskirken - en af Sveriges ældste trækir-

ker. Derefter er der afsat tid til lidt sightseeing fra 

bussen rundt i byen, inden vi spiser frokost på 

restaurant ”Utkiken”, som ligger med en fanta-

stisk smuk udsigt ud over landskabet. Hjemturen 

starter kl. 14.30, og foran os ligger en køretur 

tværs over Skåne til Øresundsbroen og videre 

tilbage til Ringsted. I alt en tur på 3-4 timer inkl. 

en pause. 

Borgholm Slotsruin Kaffetorpet Ølandsbroen 

Afgang fra hotellet kl. 9.00. En dag med spænden-

de naturoplevelser ligger foran os. Vi er hurtigt 

fremme ved den 6 km lange Ølandsbro, der blev 

indviet i 1972. På Øland kører vi mod nord, hvor 

første stop er Borgholm Slotsruin, som ligger tæt 

ved kongefamiliens sommerslot, Solliden. Efter at 

have drukket formiddagskaffe kører vi videre op til 

byen Byrum for at se et spændende naturområde 

med nogle fantastiske kalkstensformationer 

(rauker) ude ved kysten. Herfra fortsætter turen 

tværs over øen til Löttorp, hvor vi skal spise fro-

kost. Derfra kører vi videre mod syd gennem bl.a. 

Störlinge, hvor stubmøllerne ligger  på stribe. Hvis 

tiden tillader det, slutter vi turen på Øland  med at  

se jernalderborgen Ismanstorp. 

Restaurant ”Udsigten” 

Ismanstorp 


