
Ved Anlæget 20 . DK-7100 Vejle . Tel. +45 7585 7333

panter@panterrejser.dk . PanterRejser.dk

4 dages busrejse inkl. halvpension

Fra søndag 26. til onsdag 29. april 2020

De 4 dage bringer os langt omkring i grænselandet og Nordtyskland. Vi 

oplever på denne tur både den danske og tyske del af vestkysten. Ribe, 

Tønder, Husum og Friedrichsstadt er nogle af byerne vi besøger. Vi 

fornemmer det egenartede liv der blev levet ved vestkysten. Kunst og 

historie er også blandt oplevelserne med bl.a. Emil Nolde Museet og 

Dannevirke.

Inkl. i prisen 

✓ Kørsel i moderne 4* turistbus

✓ Bussen er bemandet med dygtig og rutineret chauffør

✓ Alle regler om køre- og hviletid overholdes 

✓ Dansk rejseleder på turen 

✓ 1 x rundstykke og kaffe/the i/ved bussen på udrejsen 

✓ 3 x overnatning på Best Western Theodor Storm Hotel 4* i Husum

✓ 3 x middag 

✓ 3 x morgenbuffet

✓ Entré Emil Nolde Museum

✓ Kanalrundfart i Friedrichstadt

✓ Entré Dannevirke Museum

✓ Entré og foredrag i Frøslevlejren

✓ Afgifter, udvidet ansvarsforsikring og bidrag til Rejsegarantifonden

Ikke inkl.

Yderligere måltider, drikkevarer, entréer etc.

Pris

Pr. person i dobbeltværelse Kr. 3.699,-

Tillæg for enkeltværelse Kr.    750,-

Tillæg for fast plads i bussen kr.    100,-

Tilmelding 

Ved henvendelse til Hans Pedersen kun pr. tlf. 5071 6670

fra d. 20. – 24. januar 2020 fra kl. 08.00 (ikke sms eller telefonsvarer)

Betaling

Depositum på kr. 1.000 betales senest d. 30. januar, hvorefter tilmeldingen er 

bindende. Restbeløbet skal betales senest d. 25. februar 2020. 

Betalingerne indsættes på konto 6860-1033894 i Nordfyns Bank. 

Vi anbefaler at man tegner afbestillings- og rejseforsikring. Kan bestilles hos Panter Rejser 

(Europæiske Rejseforsikring) eller hos eget forsikringsselskab. 

Forbehold for ændringer i programmet

Panter Rejser er teknisk arrangør og medlem af Rejsegarantifonden nr. 1524

Panter Rejsers generelle bestemmelser er gældende

Nordtyskland - Nordfriesland

Halvpension 
og gode 

udflugter

Bogense Seniorklub af 2006



Diverse

I Tyskland benyttes Euro. 

Opsamling

kl. 07:30 Søndersø v/Rema 1000 

Kl. 07:50 Bogense v/Rema 1000

Hotel:

Best Western Theodor Storm 

Hotel 4*

Hotellet ligger i Husum by. 

Fra hotellet er der kun få min. 

gang til slotsparken eller 

havnen. Hotellet råder over 

restaurant, bar, elevator samt 

WIFI. Samtlige værelser har bad 

og toilet, føntørrer, minibar, 

radio, telefon og TV. 

bw-theodor-storm-hotel.de

1. dag: Udrejse via Ribe, Noldes museum i Seebüll, Dagebüll, Nordstrand 

Efter opsamling i Søndersø og Bogense får vi rundstykker og kaffe/te i bussen og 

sætter kursen mod Ribe hvor vi holder formiddagspause og ser Domkirken. 

Derefter går turen til Tønder hvor man kan slentre lidt rundt i de idylliske gader 

og finde sig lidt mad i frokostpausen. Vi krydser derefter grænsen og besøger den 

berømte maler Emil Noldes museum i Neukirchen, Museet er indrettet i malerens 

selvtegnede hjem. Turen går herefter ned langs Vestkysten, hvor der køres den 

skønne tur igennem de berømte Kooge til Dagebüll og videre til hotellet i Husum.

2. dag: Friedrichstadt og Eidersperrwerk

Vi forlader vores hotel og tager til Friedrichstadt som blev grundlagt i 1621. Byen 

var under Frederik III et asyl for de hårdt trængte protestanter. Byen regnes for 

den mest idylliske by i hele Schleswig-Holstein. Her bruges bl.a. dyrefigurer på 

husene i stedet for husnumre. De hollandske rødder fornægter sig ikke, og 

således findes der stadigvæk 5 forskellige trossamfund i byen. Vi får oplevet 

stemningen i byen og hører nærmere om byens historie. Der arrangeres en 

kanalrundfart ”Grachtenfahrt” og der bliver tid på egen hånd til frokost og til at 

slentre i de hyggelige gader. 

Efter frokosten kører vi til den imponerende dæmning Eidersperrwerk, der er 4,8 

km lang og 8,5 meter høj og regulerer vandstanden i Eideren og området bag 

digerne. Den blev bygget efter den store oversvømmelse i 1962, og stod færdig i 

1972.

3. dag: Husum

Vi tilbringer dagen i Husum som er hovedstaden i Nordfriesland, og med 21.000 

indbyggere er byen et handelscentrum. Midt i byen ligger slottet, der med den 

store slotspark er den rene idyl.

Slottet blev bygget i slutningen af det 16. århundrede. Med sine smukke gavle og 

tårn er slottet Husums vartegn. Inden i slottet kan man gå på opdagelse. Mange 

antikviteter er også udstillet. Centrum i byen er Markedspladsen med de mange 

kamtakkede huse og digteren Theodor Storms fødested samt det gamle rådhus. På 

torvet står en skulptur af figuren Tine, der er en søster til fiskerpigen Amanda i 

Kerteminde. Den er udført af den kendte billedhugger Adolf Brütt. Det gamle 

fiskerkvarter med de maleriske gyder har en helt særlig charme. 

Der er flere museer der kan besøges bl.a. NordseeMuseum Husum, Husum Slot og 

Theodor Storm museet, og der er god tid, inden vi returnerer til hotellet hvor 

middagen venter. 

4. dag: Hjemrejse med Dannevirke og Frøslevlejren

Vi forlader vores hotel og tager til det imponerende forsvarsværk fra vikingetiden -

Dannevirke. Den defensive jordvold blev konstrueret tværs over den jyske halvøs 

smalleste sted under vikingetiden. Den blev sidste gang brugt til forsvarsformål 

under krigen i 1864, som vi desværre tabte og derfor måtte afstå Slesvig-Holsten. 

Vi går en lille tur på voldene, hvorefter vi besøger Dannevirkegården, et museum 

der fortæller om Hedeby. Efter besøg ved grænseboderne besøger vi Frøslevlejren. 

Frøslevlejren blev bygget som tysk interneringslejr i 1944 under den tyske 

besættelse af Danmark og er i dag en af Europas bedst bevarede tyske fangelejre. 

Flere tusinde danskere sad i lejren som det tyske sikkerhedspolitis fanger. Selv om 

Frøslevlejren blev bygget for at undgå deportationer af danskere til 

koncentrationslejre i Tyskland, blev ca. 1.600 frøslevfanger, stik imod alle aftaler, 

sendt videre til tyske koncentrationslejres rædsler. I befrielsesdagene opstod et 

akut behov for interneringsmuligheder til de tusindvis af danske statsborgere, der 

af Modstandsbevægelsen var mistænkt for landsskadelig virksomhed. Vi får et 

spændende foredrag om lejrens historie. Herefter sættes kursen hjemad.


