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Lørdag d. 21. Maj kl. 09.00 mødes vi på Gedevasevang, hvor der er kaffe og 
småkager klar.  

Vi forventer afgang kl. 09.30.  

Turen går ned gennem Sjælland og første stop bliver i Vordingborg, hvor vi 
skal spise frokost på en af byens restauranter. Der er også sat tid af til at se 
borgområdet. 

Når vi har spist, skal 
vi på bussen igen. Der 
er en kort køretur over 
til Knuthenborg 
Safaripark, hvor en af 
parkens guider 
kommer ind i bussen. 

 Fra bussen skal vi 
opleve giraffer, 
næsehorn, zebra og 
mange andre dyr.  

Når vi kommer til Dinosaurskoven, gør vi et stop, så deltagerne kan komme 
ud og gå en tur i dette område og opleve de 20 animatroniske dinosaurer, en 
super flot oplevelse. Vi byder på en kop buskaffe og hjemmebag, inden vi 
kører fra Parken og sætter kurs mod Hotel Søpark i Maribo, hvor personalet 
glæder sig til at tage i mod os. Efter indkvartering bliver der en lille pause, før 
vi skal ned i den store spisesal med panoramavinduer ud til Maribo Søerne 
og nyde en 2 retters buffet. 

Søndag d. 22. maj:  Forhåbentlig godt udhvilede mødes vi til morgenbuffet.  

 

 

 

 

 

 

 

Efter vi har spist tager vi på tur til Fuglsang Kunstmuseum, hvor vi skal 
deltage i en guidet rundvisning og se og høre om museets samlinger og 
særudstilling. Vi afslutter besøget med at spise frokost. 
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Når vi igen er tilbage i Maribo, går 
vi ned til bådbroen tæt ved 
hotellet, hvor vi har reserveret 
turbåden Anemonen til en times 
sejltur på Maribosøerne. 

Vi slutter dagen med 
søndagsmiddag i hotellets 
spisesal. 

Mandag d. 21.maj: Efter 
morgenmaden bliver der mulighed for at gå en tur med lokalguiden Terkel 
Jacobsen hen til Maribo Domkirke og lidt rundt i området omkring kirken. 
Midt på formiddagen stiger vi 
påbussen. 
Første stop bliver ved 
Dodekalitten, som er højt 
placeret i ” De Lollandske 
Alper”. Kunstværket består af 
store granitfigurer som 
portrætterer vandringsmænd, 
som på deres vandring 
medbragte en levende og rig 
kultur fra et blomstrende samfund og videreudviklede agerbrugskulturen, hvor 
de kom frem. Glæd jer til denne oplevelse, hvor det lyder som om, stenene 
synger til hinanden ved den elektroakustiske musik komponeret til stedet. 

Turen fortsætter til Vestlolland og videre ud til Hestehoved, hvor der venter en 
frokostanretning på Restaurant Fjorden beliggende med udsigt til Nakskov 
Fjord.   

Terkel har tilrettelagt en fin 
hjemtur, hvor vi gør stop 
ved flere interessante 
steder. 

Aftensmaden nydes på 
Hotel Søpark. 

Vi vil opfordre jer til at 
medbringe en indpakket 
gave til en værdi af 30 kr, 

så vi sammen kan spille et pakkespil.  

Vi håber, det bliver lige så festligt, som vi oplevede det  på vores tur til Viborg 
for nogle år siden. 

Tirsdag d. 24. maj. Efter morgenmaden siger vi farvel og tak for opholdet på 
Hotel Søpark, Maribo.  
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Vi sætter kursen mod Møn, hvor vi gør holdt ved Fanefjord Kirke og går ind 
og ser de flotte kalkmalerier. 

Kort efter når vi Stege, hvor 
vi skal tilbringe nogle timer i 
Thorsvang 
Samlermuseum.  

Besøg de gode gamle dage i 
Thorsvang. 

Her kan du opleve verden af 
i går. Gå en tur gennem de 
gamle butikker og 
værksteder, der bugner af 
alverdens ting fra de skønne dage, hvor farfar var ung.  

Samlingerne drives af ildsjæle, der hjælper med at vedligeholde og 
videreudvikle Thorsvang Samlermuseum til glæde for glade nysgerrige i alle 
aldre. Afslutningsvis skal vi nyde en frokost i stedets spiseområde.  

Praktiske oplysninger: 

Tilmelding og indbetaling: Pris for ophold med fuld forplejning, udflugter, 
entre og transport i bus. 

Kr. 4.650 pr. person i dobbeltværelse med brusebad og uden udsigt til sø. 

Kr. 5.250 pr. person i enkeltværelse med brusebad og uden udsigt til sø. 

Bindende tilmelding sker ved indbetaling af depositum i uge 14 (04 –08. 
april.) kr.2150 for dobbeltværelse og kr. 2750 for enkeltværelse.  

Restbeløbet på kr. 2500 kr.(dobbeltværelse) (enkeltværelse) skal indbetales 
senest i uge 17 (25.– 29. april) 

Husk afbestilling – og rejseforsikring i tilfælde af sygdom. Gedevasevang kan 
ikke tilbagebetale, når depositum er modtaget. 

Indbetaling indsættes på Gedevasevangs konto:                                                       
reg.nr. 2413 konto nr. 0195603253 

Husk at opgive navn/navne og rejsemål. 

Ved yderligere spørgsmål kontakt Gedevasevang på tlf. 44952255 

Sidste informationer inden ferieturen finder sted på  

Gedevasevang mandag d. 16. maj kl. 13.30 


