
Praktiske oplysninger 

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

ekskl. drikkevarer 

 Tilmelding senest 20. april til kredskontoret: 57674455 eller 050@dlf.org 

 Betaling senest 20. april: Reg. nr.: 9888  konto: 0000316645 

 Værelsestype: Bestil enkelt- eller dobbeltværelse ved tilmeldingen. 

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

 Påstigning Sorø Busholdeplads kl. 08.20 

 Forventet hjemkomst: Den 22. maj  omkring kl. 18. 

 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 3-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 2.850 kr. - gæst 3.450 kr. 

Dobbeltværelse: Medlem: 2.650 kr. - gæst 3.250 kr. 

3-dagestur 
Sydvestjylland og Mandø 

20. - 22. maj 



20. maj 

Gavlmaleri af Otto Frello 

Stjerneskud 

Tirpitz 

Tirpitz Otto Frello 

Afgang med bus fra Ringsted Station kl. 8.00 

og Sorø Busterminal 8.20, hvorefter turen - 

afbrudt af kaffepause - går direkte til Varde, 

hvor vi skal besøge Museum Frello. Foruden 

den faste udstilling ”Otto Frellos fantastiske 

univers” er der skiftende maleriudstillinger. 

Der er også planlagt en rundtur i byen for at 

se gavlmalerier malet af Otto Frello. Efter  fro-

kostpause, hvor vi igen i år skal spise på Blå-

vandshug Fiskerestaurant, kører vi ud for at 

se Tirpitzbunkeren. Vi får ½-times introduktion 

til stedet, inden vi forlader bussen. Derefter 

går vi rundt i museet i vores eget tempo. Vi 

forlader Tirpitze kl. 17.00 og kører mod Lø-

gumkloster Refugium, hvor vi skal bo under 

opholdet i Sønderjylland. 

Vi skal tidligt op! Der er morgenmad kl. 6.30, 

og bussen er klar til afgang kl. 7.00. Turen går 

nordpå til Ribe, hvor traktorbussen venter for 

at transportere os ud i Vadehavet til Mandø. 

Turen tager ca. 45 min. til Mandø Kro. Umid-

delbart efter ankomsten til Mandø fortsætter vi 

ud til sælreservatet på  ”Koresand”, som ved 

højvande er en lille ø sydvest for Mandø, men 

ved lavvande bliver den meget større og er et 

særpræget landskab midt i Vadehavet. Forhå-

21. maj 

Mod Mandø 

Sæler på Koresand 

Løgumkloster Refugium 

21.  maj 

22. maj 

Dronning Dagmar 

Vadehavscentret 

Trøjborg Slotsruin 

Afgang fra Refugiet kl. 9.00. Turen går til Ve-

ster Vedsted syd for Ribe,  hvor vi skal besøge 

Vadehavscentret. Billedet viser  et udsnit af 

den meget særprægede bygning, hvor  både 

vægge, tag og undertag er lavet af tagrør. 

Centret modtog i 2017 prisen som årets byg-

geri i Danmark. Vi får en guidet  rundvisning, 

hvorefter der er afsat tid til, at man selv kan gå 

rundt og studere de forskellige udstillinger og 

nyde den meget moderne og flotte arkitektur. - 

Fra Vadehavscentret kører vi til Ribe for at spi-

se på restaurant Backhaus, som ligger tæt ved 

domkirken. Inden hjemturen starter kl. 15.15 er 

der tid til en tur rundt i Ribe by, gå de 248 trin 

op i kirketårnet og nyde udsigten over mar-

sken eller lytte til kirkens klokkespil, der spiller 

visen om Dronning Dagmar kl. 15.00. Forven-

tet hjemkomst ca. kl. 18.00 i Ringsted. 

Trøjborg Hovedgård Trøjborg Hovedgård Mandø Kro 

bentlig vil vi se sæler, der ligger i sandet og 

nyder det fine vejr. Inden frokost er der en 

guidet tur rundt i Mandø by. Der er bestilt fro-

kost på Mandø Kro, hvor en stor buffet venter 

os. Afgang kl. 13.30. Når vi er kommet tilbage 

til Ribe, kører vi  mod syd til Trøjborg Hoved-

gård, hvor det store sønderjyske kaffebord 

venter. Derefter kigger vi på Trøjborg Slotsru-

in, inden vi kører tilbage til  Refugiet, hvor vi 

spiser aftensmad kl.19.00. 

Restaurant ”Backhaus” 

Vadehavscentret 


