
Denne tur bringer os syd for grænsen, hvor vi på en tre-dags vil besøge Frie-
drichstadt med sit flotte centrum af typiske trappegavlhuse, tage en sejltur 
på Kielerkanalen samt opleve Krondyrsafari, en stor naturoplevelse. 

Friedrichstadt, 
sejltur på 

Kielerkanalen 
og 

Krondyrsafari
en imponerende naturoplevelse

3 dages busrejse

Afrejse den 9. september 2020



 

Dag 1
Efter opsamling kører vi til Esbjerg, 
hvor vi tjekker ind på vores hotel. Sidst 
på eftermiddagen kører vi til Danmarks 
eneste reservat for landets største 
vildtlevende pattedyr. Ved ankomsten 
til Oksbøl går vi over i Naturbussen, 
som kører ind i området, hvor vi prøver 
at følge dyrene på nært hold i kikkert 
og teleskoper. Til middag serveres en 
lækker krondyrmiddag med tilbehør og 
efter middagen fortsætter turen i Na-
turbussen og slutter med kaffe, inden 
vi er tilbage ved vores bus. Efter en 
fantastisk aften kører vi til vores hotel, 
hvor vi overnatter. 

Dag 2
Efter morgenmaden kører vi ned gen-
nem Jylland, over grænsen til Husum. 
Byen er hovedstad og handelscentrum 
i Nordfriesland. Det gamle fiskerkvar-
ter med de maleriske gyder har en helt 
særlig charme. Husum er en havneby 
med den puls, som fiskerlivet giver. Hu-
sum Slot med den store slotspark lig-
ger midt i byen. Centrum er Marktplatz 
med de mange kamtakkede huse og 
digteren Theodor Storms fødested. På 
torvet står en skulptur af figuren Tine, 
der er søster til fiskerpigen Amanda i 
Kerteminde.
Efter frokost på egen hånd kører vi til 
videre til Ejderdæmningen (på tysk 
Eidersperr-werk), som ligger ved mun-
dingen af Ejderen i nærheden af byen 

Tønning i det sydvestlige Sydslesvig. 
Formålet er at beskytte landet mod 
stormfloder og regulering af vandstan-
den i Ejderen.
Herfra kører vi til Friedrichstadt, en ty-
pisk hollandsk by, hvor vi på egen hånd 
går en tur i byen og ser nogle af de 
mange huse i nederlandsk renæssan-
cestil. Vi fortsætter til vores hotel, hvor 
vi indkvarteres. Fælles middag. 

Dag 3
Efter tidlig morgenmad, kører til Kiel, 
hvor vi tager på en spændende sejl-
tur på en af verdens mest trafikerede 
kunstige vandveje – Kielerkanalen. Ved 
ankomsten til Kiel går vi ombord på det 
mere end 100 år gamle veteranskib, 
hjuldamperen »Freya«, med hjulskovle 
og masser af messing og mahogni. Vi 
skal opleve en helt nostalgiske stem-
ning, når vi sejler op ad den 122 år 
gamle Kielerkanal. Vi sejler fra Kiel til 
Rendsburg, og undervejs får vi mulig-
hed for at opleve noget af den store 
Kanal, der årligt betjener 50.000 skibe. 
Kanalen blev indviet i 1895, og er med 
sine 99 km et imponerende ingeniør-
arbejde af sin tid. Om bord nyder vi en 
god brunchbuffet, mens skibet flyder 
forbi smukke landskaber. Efter 3½ time 
ankommer vi til Rendsburg, hvorfra vi 
begynder vores hjemtur. Efter et kort 
ophold ved grænsen, er vi tilbage på 
Fyn sidst på eftermiddagen. 

Pris pr. person
I delt dobbeltværelse
v/ min. 30 personer . .. .. .. .. Kr.  2.995
v/ min. 40 personer . .. .. .. .. Kr.  2.695
Tillæg, eneværelse . .. .. .. .. Kr.  395
Afbestillingsforsikring: 6% 

af rejsens pris
Med i prisen
Kørsel i 4-stjernet bus
Moms
1 x sandwich (udturen)
1 x overnatning med halvpension
1 x overnatning med morgenmad
1 x brunch-frokost ombord
Sejltur Kiel–Rendsburg
Naturvejleder til Krondyrsafari
Køretur med Naturbussen
Krondyrmiddag inkl. vin
Dansk rejseleder 

Opsamling
Kl. 11.00 – Odense, Rosengårdscenter

Diverse information
Nærmere oplysninger omkring møde-
tid, sted og hoteloplysninger vil blive 
fremsendt ca. 5 dage før afrejse. GIBA 
Travel forbeholder sig ret til mindre 
ændringer i programmet i forhold til 
de forskellige arrangementer.

Husk 
Pas og Euro, varmt tøj og kikkert.

Tek. arrangør GIBA Travel


