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REJSER OG UDFLUGTER

VI HJÆLPER HINANDEN

REJSEHJØRNET
Danske Seniorer arrangerer rejser i ind– og udland og er medlem af Rejsegarantifonden. Vi formidler rejser til både personlige medlemmer og foreninger. Bestil
billet i Rejsehjørnet på tlf.: 35 24 00 52.

”LYSFEST OG SØNDERJYSK KAFFEBORD” I HADERSLEV
4.-6. maj
4. maj kl. 9 starter oplevelsen,
når vi kører fra Valby Station på vej
mod Sønderjylland. Første stop på
vejen er Keramikmuseet CLAY, Middelfart, hvor vi får en guidet rundvisning på museet, og efter dette
spiser vi frokost i en af de særlige
museumsbygninger.
I Haderslev indlogeres vi på Hotel
Norden, aftensmaden indtages på
Hotellet kl. 18.
Kl. ca. 20 begiver vi os til Haderslev Kaserne, hvor vi vil opleve den
traditionelle Lysfest med alt, hvad
det indeholder af sang, musik og
taler.
Søndag kl. 10 begiver vi os til
Fuglsang, det lokale bryggeri, hvor
vi vil få rundvisning smagsprøver
m.m.

Herefter går turen mod Haderslev Hus hvor der kl. ca. 13 vil være
dækket op med ”det store Sønderjyske
Kaffebord” og vi vil i den forbindelse
få en lokal guide til at fortælle om
byen og ikke mindst om traditionen
omkring kaffebordet.
Kl. 16 tager vi på sejltur med
Rundtursbåden på Haderslev Dam (ca.
1½ time) med en lokal guide, der
fortæller om stedet, og ikke mindst
den skrækkelige kæntringsulykke,
som Haderslev Dam er mest kendt
for. Kl. 19 vil der være dækket op til
aftensmad i hotellets restaurant.
Mandag kl. 9 er der efter morgenmaden afgang fra hotellet, og vi
sætter næsen mod København/Valby
igen, med et stop ved ”Tvillingegården” ved Middelfart. Her får vi både
en utrolig fortælling om tvillinged-
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rengene, der boede på gården, og
da de som ugifte døde, blev gården
skænket til kommunen, mod at stedet bliver brugt til ældres aktiviteter. Vi spiser frokost her på stedet,
og kører kl. 14 videre mod Sjælland.
Undervejs finder vi et godt sted
at indtage vores medbragte kaffe og
lidt kage. Ankomst til Valby kl. ca.
17.
Turledere: Anette Mortensen og
Lars Jacobsen. Pris inkl. transport,
rejsegaranti, 2 x aftensmåltider, 2
x frokost, entre og guider – ekskl.
drikkevarer: 2.925 kr., medlemspris kun 2.875 kr. Tillæg for enkeltværelser kr. 400,- (der er kun få
enkeltværelser).
Tilmelding senest den 2. april
2019.

For Danske Seniorers
arrangementer tages der
forbehold for trykfejl og
prisændringer.
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DEJLIGE
MIDTJYLLAND
5.-7. maj fra Sjælør St. kl. 08.15.
3-dages bustur til Silkeborgsøerne, Himmelbjerget, Den
Gamle By i Århus, Moesgaard og
meget mere…
På udrejsen får vi frokost
i Restaurant Pejsegården i
Brædstrup, en spændende bådtur på de skønne Silkeborg-søer

og kan nyde den flotte udsigt fra
Himmelbjerget. Dagen slutter
lidt udenfor Aarhus, hvor vi skal
bo på Hotel Sabroe Kro.
Dag 2 er der byrundtur i bus
i Aarhus med besøg i Aarhus
Havn, Marselisborg Slot og Mindelunden samt rundvisning og
frokost i Den Gamle By. Herefter er der tid til på egen hånd at
besøge Latinerkvarteret, Dom-

kirken, Kunstmuseet Aros eller
shoppe i smilets by.
På turens sidste dag besøger vi
det meget spændende Moesgaard
Museum, hvor dygtige guider fra
museet viser os rundt i de interessante udstillinger. Frokosten
indtager vi på Tvillingegården
ved Middelfart. Forventet hjemkomst kl. ca.18.30
Pris inkl. rejse, måltider, overnatning idelt dobb.vær. og entre
til museerne, ekskl. drikkevarer:
Pris: 3.425 kr. Medlemspris:
3.275 kr. Tillæg for enkeltvær.,:
300 kr., for fast plads i bussen:
100 kr. Mulighed for påstigning
undervejs efter aftale.
Bestil endeligt program hos
turleder Kurt Sølund på ksoe@
privat.dk eller i Rejsehjørnet.
Turen gennemføres ved min.
30 deltagere.

ØSTERSØENS PERLE: BORNHOLM
Den 9.-12. juni 2019.
4-dagestur til Bornholm, hele
Danmarks solskinsø. Vi bor på det
dejlige Hotel Friheden, der ligger
ved Allinge, lige ud til Østersøen.
Hver eftermiddag er der gratis
kaffe eller te, og til middagen serveres der gratis øl, vin eller vand
ad libitum imellem kl. 18-20. Middagen serveres ved bordene.
NB. pga. grænsekontrol mellem
Danmark og Sverige skal du medbringe gyldigt billed-id i form af
pas eller kørekort på alle rejser til
Bornholm

Rejseplan
1. dag: Afrejse fra Valby St., via
Øresundsbroen og Ystad til Allinge. Frokost i Rønne, Aftentur med
bussen på det nordlige Bornholm.
2. dag: Heldagstur på østkysten
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til bl.a. Helligdomsklipperne, Baltic Sea Glass, Neksø og Snogebæk,
Dueodde og Aakirkeby.
3. dag besøger vi Stenbrudsmuseet Moseløkken og Nordeuropas
største borgruin, Hammershus. Vi får god
tid til at opleve det
imponerende
bygningsværk med en historie tilbage til den
tid, hvor Danmark
var blandt de tonegivende magter i såvel Skandinavien som
Europa.
4. d a g: H j e mr e j s
edag med guidet tur i Rønne og omegn.
Få detaljeret program
i Rejsehjørnet. Ret til ændringer forbeholdes. Turlede-

re: Tove og Hanne.
Pris inkl. helpension til og med
frokost på hjemrejsedagen, ekskl.
drikkevarer til frokost.
Turledere: Tove og Hanne. Pris
pr. person i delt dobbeltværelse
3.975 kr. Tillæg for enkeltværelse: 600 kr.
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RUNDT OM ISEFJORDEN
20.-21. juni, Fra Valby St. kl. 8.30
Turen rundt om Isefjorden,
byder på et spændende program.
Vores første stop er Sidinge Gårdbutik, der er kendt for de mange
fødevaretilbud fra egnen. Her bliver der tid til at gå på opdagelse
og også til at smage på nogle af
de lokale produkter. Herefter går
turen videre til Klintebjerg Klint,
der tidligere var grus og kalkgrubbe. Her hører vi om stedets
historie og får en forfriskning
til. Ved frokosttid når vi frem
til ”Det Vilde Køkken”, hvor vi
spiser frokost – præget af ”Oddens” vilde planter. Herefter går
turen til Gniben på det yderste af
Sjællands Odde. Her ligger også

Søværnets
Våbenskole, hor vi
kan håbe på et
kik indenfor, inden vi når frem
til Hotel Højby
Sø, hvor vi skal
overnatte.
Efter middagen besøger vi
Højby Kirke, der er kendt for sine
flotte kalkmalerier, og hører historien om dem. Næste dag kører
vi efter morgenmaden til Psykiatrisk Museum i Nykøbing, hvor
vi ser og hører om de tidligere
aktiviteter på dette særprægede
hospital. Inden vi tager færgen til
Hundested, lægger vi vejen forbi
Korshage, et spændende natur-

skabt naturområde, nord for Rørvig. Via Hundested når vi Lynæs
Havn, hvor vi spiser frokost, før
vi besøger Jægerspris Slotsmuseum og får en spændende rundvisning. Eftermiddagen slutter vi af
med eftermiddagskaffe og kage,
inden vi kører mod Valby station
igen.
Turleder Kurt Sølund. Pris
2.300 kr. Medlemspris: 2.100 kr.

ROTTEFÆLDE-REVYEN OG MEGET MERE
5.-7. juli 2019. Vi bor på Christiansminde.
Afgang fra Valby St. kl. 9.30,
første stop er frokost i Bregninge
Mølle, hvorefter vi fortsætter til
Christiansminde, hvor vi skal bo
lige ud til Svendborg Sund. Før
Rottefælde-revyen: 3 retters middag m/kaffe.
2. dag: heldagstur/minikrydstogt i Det Sydfynske Øhav med
Ø-hop til Drejø og Skarø og masser

af spændende oplevelser med M/F
Højstene og lokale ø-guider. 3. dag
besøger vi bl.a. Den Romantiske
Have og spiser frokost på Blommenslyst Kro. Bestil fuldt program
i Rejsehjørnet.
Medlemspris: inkl. alle måltider fra frokost 1. dag til og med
frokost 3. dag, ekskl. drikkevarer,
i delt dobb.-vær.: 3.950 kr. /pers.,
med udsigt kr. 4.220. Enk.vær.
mod tillæg.

VIBORG OG MEGET MERE
20.-22. august 2019. Afgang fra Valby Station kl. 8.00.
3-dagestur skøn mad og flotte
oplevelser både på Fyn og i Jylland og overnatning på Golfhotel
Viborg. Turen går bl.a. via Den
glemte Bro og Viborg Domkirke
med aftentur til bl.a. Tjele Herregård (hvor Marie Grubbe boe-
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de i sine første leveår), Vammen
(hvor Grønvald-Fynbo, der bl.a. er
kendt for Ved julelampens skær,
boede) – og Skals Ådal, hvor der
under krigen blev kastet mange
faldskærmssoldater ned.
2. dag byder bl.a. på guidet tur
i Daugbjerg Kalkgruber og besøg
i Kongenshus Mindepark Snyde-
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TAG MED DANSKE SENIORER TIL SYDAFRIKA
5.-15. maj 2020, 5-stjernet luksussafari til Sydafrika.
10-dages foto- og oplevelsestur
med overnatning på et af Sydafrikas mest luksuriøse lodge-områder, Matswani Safari Lodge.
Tidspunktet er det begyndende
sydafrikanske efterår. Temperatur dag: 20-25 grader/nat: 10-15
grader. Ikke egnet for gangbesværede. Billetbestilling fra 1.
marts 2019. Depositum: 4.000 kr.
Dag 1: Afrejse fra fra Kastrup,
Billund eller Aalborg via Amsterdam til Johannesburg. Ankomst
først på aftenen. 1. nat i Pretoria.
2. Dag: Byrundtur i hovedstaden Pretoria, besøg ved
Union Buildings og afrejse til
Matswani Safari Lodge, ankomst
midt på eftermiddagen.
3.-8. dag: Fotosafari i alle afskygninger, en del af tiden i åbne
safaribiler, nogle gange til fods –

og på alle tider af døgnet fx lige
efter solopgang og om aftenen/
natten, lige før mørket sænker sig
og der kun er lydene og duftene.
Altid med lokal guide/tracker. Der
er god chance for at opleve mere
end 50 forskellige pattedyr inklusiv de berømte Big-5: løve, elefant, leopard, næsehorn og bøffel
– måske endda på nært hold.
Vi skal også opleve Tribal
Evening, en glad aften med afrikanske dansere og en fantastisk
stemning under åben himmel,
der giver et fantastisk indblik i
den afrikanske stammekultur og
levevis før og nu – på trekkingtur til Christina’s Wallow, for
at komme helt tæt på bl.a. marekat, giraf, impala og gnuers
drikkested – på heldagstur til
Sydafrikas tredjestørste Nationalpark, Pilanesberg Nationalpark
med chance for at opleve mere

flyveplads, som tyskerne anlagde
under anden Verdenskrig for at
bortlede de allieredes opmærksomhed fra den rigtige plads: Flyvestation Karup. På hjemturen
holder vi i Jelling og Horsens,
hvor vi får guidet tur i Horsens
Statsfængsel – og på Tvillingegården, hvor kaffen venter.

Detaljeret program fås i Rejsehjørnet. Turledere: Hanne og
Tove. Ret til ændringer forbeholdes.
Pris inkl. helpension, ekskl.
drikkevarer i delt dobbeltværelse: 3.550 kr. Medlemspris
kr. 3.250. Tillæg for enkeltværelse: 550 kr. dag.
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end 300 fuglearter og masser
af vilde dyr. Efter morgenturen
er der champagnebrunch m/
fantastisk udsigt over bushen
ved Kudu Rock og dagen slutter
med natsafari og middag ved
”Flintstone Cave” i skæret af et
buldrende bål. Vores fotosafari
sætter et spektakulært punktum
på 8.-dagen med solnedgangen
over Sunset Rock og et glas boblende champagne.
9. dag: Afrejse fra Matswani mod Johannesburg, besøg på
Apartheid Museum (etbl. 2001) og
i South Western Townships (Soweto), ca. 15 km fra centrum, der er
hjem for over 4 mio. mennesker
på et areal på bare 63 km2.
Dagen sluttes på en lille lokal
restaurant i den mere mondæne
del af byen, hvor vi smager bydelens egne specialiteter, før vi vender næsen mod Johannesburg
International Airport og endelig
Danmark.
Pris: 18.490 kr./pr. person i
delt Lodge (55-84 m2), inkl. rutefly fra Kastrup/Billund/Aalborg til
Johannesburg tur/retur, 8 overnatninger i delt dobb.vær., fuldpension, drikkevarer på lodgen,
transport i hht. program, dansk
rejseleder – dog ekskl. rejseforsikring hele verden, vaccinationer, personlige indkøb. Se
nærmere i fulde program.
Tillæg for enkeltlodge/
luksusbungalow (5 stk.) 2.000
kr.
Tillæg for ikke-medlemmer af Danske Seniorer kr.
1.500,-.
Rekvirer fuldt program
(inkl. alle ydelser) i Rejsehjørnet – eller læs det på www.
danske-seniorer.dk/kalender
– søg på dato.
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Billetter SKAL købes på forhånd til Danske Seniorers udflugter, da det desværre ikke
er muligt at købe billet på mødestedet. Bestil billet i Rejsehjørnet på tlf.: 35 24 00 52.

BESØG PÅ POLITIGÅRDEN
5. marts. Mødested: indgangen i Niels
Brocks Gade kl. 16.45.
Københavns Politigård, opført
1918-24, udgør hovedkvarteret
for Københavns Politi og huser
bl.a. administration, ledelse, beredskabsafdelingen og radiotjenesten.
Politigården er fredet og er
desværre ikke tilgængelig for kø-

restolsbrugere og gangbesværede. Det er ikke tilladt at medbringe store tasker eller rygsække på
rundvisningen. En del af rundvisningen vil foregå udendørs, så
husk at tage godt med tøj på.
Både før og efter rundvisningen vil der være sikkerhedstjek,
vi slippes ind og lukkes ud i samlet flok.

”I H.C. ANDERSENS – FODSPOR”
3. april 2019 kl. 10 starter turen fra
Valby S-station, Lyshøjgårdsvej, og
slutter samme sted ca. kl. 18.
På hele turen vil vi have en
historisk guide, der fortæller om
H.C. Andersens liv og levned i det
Sydlige Sjælland, og det er dette
spor vi prøver at følge.
Turen starter med kørsel i
retning af Gisselfeld og Bregentved, indtil vi ankommer til Hol-
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steinborg Slot. Her får vi en
rundvisning i Holsteinborg
Slotskirke. Vi ser også mindestuerne, som er til ære for
H.C. Andersen, og sidst får vi
en tur rundt i slotsparken.
Fra Holsteinborg kører vi
til Skælskør, hvor vi spiser
frokost i restaurant ”Solsikken”. Efter frokosten er der
guidet byvandring i Skælskør,
hvor vi bliver beriget med byens historie og får vist historiske steder.
Efter alt dette kører vi til
Sorø, hvor vi ved Akademiet
holder en mindre kaffepause,
mens vi får lidt at vide om stedet. Herfra sætter vi kursen
mod København/Valby.
Turen inkluderer bustransport, guide, frokost (ekskl.
drikkevarer) kaffepause.
Turledere: Anette Mortensen og Lars Jacobsen. Pris 540
kr. Medlemspris 490 kr.

Tilmelding: senest 27. februar. Billetten er personlig – og
billed-ID skal fremvises ved ankomst.
Deltagerlisten vil blive fremsendt til Politiet, derfor er tilmelding med navn. Og derfor kan
ingen købe andres billet.
Turleder: Anne Rovsing. Pris:
225 kr. Medlemspris: 175 kr.

SOFIERO SLOT OG
RHODODENDONPARK
23. maj 2019 kl. 9.30.
Bussen kører fra Valby i
retning mod Sverige, nærmere til den store oplevelse
i form af et blomstervælde af
Rhododendron og mange historiske bygninger med kongeligt islæt.
Vi får en guidet tur i denne eventyrverden, hvor vi får
stedets historie, og baggrunden for forløbet af slottets tilblivelse og frem til den form
Sofiero har i dag.
Herefter bliver vi sat til
bords i den hyggelige Glasveranda, hvor vi får en af stedets gode frokostmenuer, afsluttende med the eller kaffe,
drikkevarer for egen regning.
Efter frokost bliver der
mulighed for endnu en tur
rundt i slottet og parken for
at få så stort et indtryk af ste-
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HORNSHERRED – EGHOLM OG SELSØ
23. maj 2019. Mødested: Valby station. Lyshøjgårdsvej kl. 9.30. 0psamling
på Roskilde station, Ny Østergade. Ca.
kl. 10.
Dejlig
forårstur
gennem
Hornsherred til Egholm Museum. Museet har en af Danmarks
største samlinger fra 2. Verdenskrig. Ligeledes samling af jagtvåben, som gennem tiden er blevet
brugt til at skaffe mad på bordet.
Se deres spændende Western-udstilling, hvor du kan opleve
stemningen og få en række gode
fortællinger fra Det Vilde Vesten.
Lær bl.a. om danske Henry Hansen, som rejste til USA for at prøve lykken, og han endte som she-

det, inden vi igen kører retur
mod Danmark.
Der bliver mulighed for
påstigning i Helsingør, men
dette skal oplyses ved køb af
billetten, eller kontakt turlederen lja0003@outlook.dk
evt. tlf. 25 74 72 54
Vi har lavet en samlet pakke på denne tur, der indeholder: entré, guidetur og spisning, så alle får den samme
fælles oplevelse.
Turledere: Anette Mortensen og Lars Jacobsen
Pris 545 kr. Medlemspris
495 kr.
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rif i en lille by ved navn Lodi i
Californien.
Selsø Slot blev bygget i
1570’erme af adelsmanden
Jakob Ulfeldt, som var en af
rigets mægtigste mænd. Ulfeldt-familien solgte Selsø Slot
i 1624 og efter skiftende ejere
blev godset købt af den driftige
adelsdame Berte Skeel i 1682.
Meget tyder på, at hun har opholdt sig en del på Selsø, når
hun ikke var i sit palæ på Kongens Nytorv i København.
Turarrangører: Anne Rovsing og Lillian Jensen. Pris: 470
kr. Medlemspris 420 kr. Inkl.
frokost på Gerlev Kro.

PINSE
FROKOSTTUR
Mandag den 10. juni 2019 kl.
10.30 er der afgang fra Valby
S-station, Lyshøjgårdsvej.
Pinseturen har retning mod
Reersø, hvor vi indtager vores
pinsefrokost på den lokale kro.
Efter frokosten tager vi en lille
tur rundt i området, hvor der er
mulighed for at se den gamle
Reersø by, komme en tur langs
kysten af Vestsjælland, og opleve skjulte historiske skatte.
Efter denne lille tur, kører vi
tilbage til Reersø Kro, hvor der
nu er dækket op til kaffe med
lagkage. Efter denne gode oplevelse vil vi sætte os tilbage i bussen og køre mod Valby, hvor vi
forventer at være igen kl. 17.
Turen indeholder bustransport, frokost m. 1 genstand og
kaffe/the med lagkage.
Turledere: Anette Mortensen og Lars Jacobsen. Pris: 540
kr. Medlemspris: 490 kr.

SOMMER-JAZZ PÅ KANALERNE
7. juli eller 18. august kl. 14.45.
Mødested: Ved Stranden, overfor
Christiansborg
Vi har igen i år valgt at
chartre vores helt eget overdækkede skib, til to skønne
sommer-jazz ture på Københavns Kanaler: 90 minutters
festlig tur i Københavns Havn
og kanaler, for fuld musik
med Scandinavian Rhythm
Boys, der startede i 1997, har
turneret i USA og Canada
og tæller medlemmer fra de

bedste traditionelle danske jazzorkestre. Det bliver ren Mississippi-stemning med jazz og swing
fra dengang Louis Armstrong gik
i korte bukser, krydret med lidt
danske træffere og evergreens kort sagt "Jazz på dybt vand". Vi
er tilbage i Nyhavn igen kl. 16.15.
Vi byder på vin, og snacks på turen. Hent fuld program i Rejsehjørnet.
Turen gennemføres ved 75
deltagere. Turleder: Kurt Sølund.
Medlemspris 200 kr.
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Vandreture med Danske Seniorer. Ture er mellem 5 og 9 km. Vi går kl.
11 og slutter ca. kl. 13. Der er ingen tilmelding. Undervejs tager vi en kort
pause, hvor der vil være mulighed for at spise medbragt mad. Husk endelig drikkevand. Turen koster 15 kr., som betales til turlederen ved start.

DET NYE NORDHAVN

EN H.C. ANDERSENS TUR

Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 11.00. Start: Svanemøllen
station foran stationen. Slut: Nordhavn station.
Vi går hen til Gasbeholderen og hører om fortid
og nutid. Derfra fortsætter vi til Den Internationale
skole CIS Nordhavn Campus og går tilbage gennem
Nordhavns-kvarteret og ser, hvordan udviklingen
forløber. Ca. 7 km

Tirsdag den 2. april 2019 kl. 11.00. Start: H. C. Andersen
statuen ved Københavns Rådhus/Rådhuspladsen. Slut: Kongens Nytorv ved Metroen.
Det er forfatterens fødselsdag, og vi skal gå gennem byen og høre om de historier, der foregår i
København. Ca. 5 km.

EN RABARBERDRENG VOKSER
OP

BARNDOMMENS GADE

Torsdag den 7. marts 2019 kl.
11.00. Start: Hjørnet af Brohusgade/Åboulevarden
Slut: Kapelvej ved Assistens kirkegård.
Vi går tur på Nørrebro
inspireret
af
Christian Christensens
arbejdererindringer, som
i øvrigt ligger tilgængeligt på
nettet. Ca. 5 km.
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Onsdag den 20. marts 2019 kl. 11.00. Start: Hovedbanegårdens hal foran Politi nede forenden. Slut: Enghave plads
En tur på Vesterbro i Tove Ditlevsens verden. Ca.
5 km.
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