
NORDSJÆLLANDS TURISTFART BUSUDFLUGTER 
Stæremosen 10B 3250 Gilleleje, E-mail: bus@nordsjaellandsturistfart.dk, Fax 48301835, Tlf. 48301522 

Mors dags rejse til Samsø 
                  12. til 14. maj 2019 
”På samsø var en pige”...  

 og en lang række af dejlige oplevelser! 
 

Ta’ med Nordsjællands Turistfart til denne perle Ø midt i 

Kattegat,  

som lokker med skøn natur, sjove historier, et herligt spisekammer og måske en Strisser. 

 

Dag 1. Efter opsamling i Nordsjælland går den første del af rejsen til Kalundborg, hvor færgen venter på at 

bringe os til Samsø. Undervejs til Ballen havn får vi en kop kaffe og et rundstykke. På Samsø bliver vi 

modtaget af vores lokale guide, som vil fortælle om og vise os rundt på noget af øen. Omkring middag 

ankommer vi til Flinchs Hotel, hvor en Mors dags frokostbuffet venter på os. Eftermiddagen er til oplevelser på 

egen hånd i Tranebjerg - ”hovedstaden” på Samsø. Aftensmad på hotellet. 

 

Dag 2. Morgenmad på hotellet. 

Vores lokale guide er klar til at tage os med på nye oplevelser og 

fortælle flere historier – bl.a. skal vi se og høre om vikingerne på 

Samsø. I Nordby venter Samsø Bryghus vores besøg. Her vil vi få en 

rundvisning og derefter en lille frokostplatte. Herfra går turen videre 

ud i naturen, bl.a. skal vi se øens nordligste punkt; Issehoved. Et besøg 

hos en af de mange lokale produktcenter får vi også tid til inden vi 

vender tilbage til hotellet i Tranebjerg. Aftensmad på hotel. 

 

Dag 3. Morgenmad på hotel og bussen pakkes. 

Dagens første oplevelse bliver et besøg i Verdens største Labyrint. Her får vi mulighed for at afprøve vores 

indre GPS på en lille, eller stor, tur i labyrinten... Vi skal nok vente på alle kommer ud igen. Lokalguiden viser 

os de sidste spændende ting på øen inden vi skal nyde endnu en frokost med lokale råvarer. Fremme i Ballen 

havn siger vi farvel og på gensyn til guiden og denne skønne ø. Ombord på færgen til Kalundborg nyder vi 

eftermiddagskaffen med et stykke kage. Efter ankomst kl. 17:30 i Kalundborg går rejsen direkte hjem til 

Nordsjælland og dit ”stoppested”.   

 

Inkl. i pris: 

Opsamling og afsætning ifølge køreplan 

Bustransport t/r,  

Ophold på Samsø med lokalguide 

1 x Kaffe med rundstykke på færgen 

1 x Mors dags frokostbuffet inkl. 1 genstand  

2 overnatninger på Flinchs Hotel i Tranebjerg 

2 x Morgenbuffet 

2 x 2 retters menu/buffet på hotel 

1 x Samsø Bryghus, rundvisning og frokost 

1 x Lokalt besøg 

1 x Entré til Labyrint 

1 x Frokost på 3. dagen   

1 x Eftermiddags kaffe / kage på færgen 

Færge Kalundborg – Ballen t/r 

 

PRIS pr. person: Kr. 2995,-   

Tillæg for enkeltværelse: 2 nætter: Kr. 500,- 

Teknisk arrangør: Vitus Rejser                  (Tiderne er vejledende. Afgangssted og -tid vil fremgå af din billet) 

KØREPLAN 

05:30 Stæremosen 20:30 

05:40 Gilleleje St. 20:20 

06:00 Græsted syd 20:00 

06:15 Helsinge 19:45 

06:45 Hillerød St. 19:15 

08:30 Kalundborg 17:30 

 

Mødetid: 10 min. før afgang 

Hjemkomst er ca. tider 
 


