
Krondyrsafari
og sejltur på 

Kielerkanalen 
en imponerende naturoplevelse

2 dages busrejse

Afrejse den 6. september 2021



 

Dag 1
Med afgang fra Odense kører vi til Jyl-
land. Vi starter dagen med et stop 
i Ribe, hvor vi går en tur i de smalle, 
brostensbelagte gader og oplever 
middelalderlig stemning og bindings-
værkshuse fra det 15. århundrede. Der 
er også mulighed for at besøge den 
imponerende Ribe Domkirke, hvor man 
fra Borgertårnet har en formidabel ud-
sigt over byen og det flade marskland 
til Vadehavet. Vi spiser vores sandwich 
og midt på eftermiddagen ankommer 
vi til vores hotel, hvor vi tjekker ind. 
Herefter er der afgang til Danmarks 
eneste reservat for landets største 
vildtlevende pattedyr. Ved ankomsten 
til Oksbøl går vi over i Naturbussen, 
som kører ind i området til, hvor vi 
prøver at følge dyrene på nært hold i 
kikkert og teleskoper. Mens vi venter 
på solnedgangen, forberedes en safari-
menu på store grill i læ af klitterne. Der 
serveres krondyrsbøf med tilbehør og 
efter naturmiddagen fortsætter turen i 
Natbussen og slutter med kaffe, inden 
vi er tilbage ved vores bus. 
Efter en fantastisk aften kører vi til vo-
res hotel, hvor vi overnatter. 

Dag 2
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 og vi kig-
ger på byen inden vi begynder vores 
hjemtur. 
Efter et kort ophold ved grænsen, er vi 
tilbage på Fyn sidst på eftermiddagen.

Pris pr. person
I delt dobbeltværelse  .. .. .. .. Kr.  1.995
Tillæg, eneværelse . .. .. .. .. .. Kr.  325
Afbestillingsforsikring: 6,2% af rejsens pris

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

Opsamling
Kl. 10.00 – Odense, Rosengårdscenter

Diverse information
GIBA Travel forbeholder sig ret til min-
dre ændringer i programmet i forhold 
til de forskellige arrangementer.

Overnatning på Hotel Ansgar
Hotellet ligger centralt, blot 5 minut-
ters gang fra Esbjerg Station. Der tilby-
des gratis wi-fi samt gratis privat par-
kering. Esbjerg Færgehavn ligger ca. 10 
minutters gang derfra.
Hotel Ansgar har individuelt indrettet 
værelser og byder på tæppebelagt gulv 
og eget badeværelse. Samtidig er der 
fladskærms-tv

Husk 
Pas og Euro, varmt tøj og kikkert.

Tek. arrangør GIBA Travel


