Nordsjællands Turistfart
Stæremosen 10B – 3250 Gilleleje – tlf. 4830 1522 – bus@nordsjaellandsturistfart.dk

www.nordsjaellandsturistfart.dk

TA’ BUSSEN TIL GODE OPLEVELSER:
TURENE KØRES MED VORES 3 og 4-STJERNEDE
TURISTBUSSER ELLER VORES LILLE LUKSUSMINIBUS.

1-3-dages udflugter Forår 2020
Tilmelding tlf. 48 30 15 22
Tilmeld dig vores nyhedsbrev på bus@nordsjaellandsturistfart.dk

FORÅR PÅ STEVNS OG BESØG I KØGE
Stor frokost på traktørstedet Gjorslev Bøgeskov

MANDAG D. 4. MAJ 2020

Med en formiddagspause undervejs møder vi vores lokalguide i
Køge. Hun viser os spændende sider af det gamle Køge på en lille
byvandring inden vi kører ud på Stevns. Her ser vi bl.a. klinten
og Højerup Kirke, der er delvis faldet i havet. Vi fortsætter til det gamle charmerende
traktørsted Gjorslev Bøgeskov, der ligger lige ved skovbrynet og vandet. Her nyder vi
den store frokostbuffet inkl. 1 øl eller 1 vand. Godt mætte fortsætter vi forbi slottene
Gjorslev og Vallø, mens guiden fortæller deres spændende historie. Hvis kirken er åben
kigger vi også ind i Valløby Kirke, hvis historie er knyttet til Vallø Slot.
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Vi er tilbage i Nordsjælland ved aftenstid
Prisen inkl.: Kørsel med moderne turistbus, lokalguide på Stevns og i Køge,
Traktørstedet Gjorslev Bøgeskovs store gode frokostbuffet inkl. 1 ø/vand.
PRIS pr. person: 595,- Kr.

Opsamling aftales ved tilmelding

**************************************************************

OPLEV FORÅRET OG ’SMAGEN AF ØEN’
1 dags tur til den skønne og smagfulde ø i Kattegat.

SAMSØ – TIRSDAG d. 19. MAJ 2020
En forårsudflugt med rundtur på øen med lokalguide og museumsbesøg
samt morgenmad, frokost
og eftermiddagskaffe.
Fra Nordsjælland bringer bussen os gennem
Hornsherred og Vestsjælland frem til Kalundborg
havn, hvor færgen ligger klar til at tage os med. Under
sejlturen til Samsø får vi en dejlig morgencomplet
inkl. kaffe/te og juice.
Ved ankomst i færgehavnen, møder vi vores lokale guide som fortæller og viser os rundt.
Turen begynder på Sydøen med at vi aflægger Samsø Museum et besøg. Her vises en
lille film om øens historie. vi fortsætter vores tur over Sydøen og undervejs gør vi stop
for at få en smagsprøve på en lokal Samsøaperitif.
Vi nyder en god frokost på en af Samsøs mange gode restauranter (drikkevarer ej
inklusiv) Efter frokostpausen fortsætter rundturen gennem Nordøens smukke landskaber
og landsbyidyl inden vi afslutter i Ballen havn og færgen atter bringer os til Kalundborg.
På hjemturen nyder vi færgens eftermiddagskaffe med kage til.
Prisen inkl.:
Opsamling og afsætning ifølge køreplan
Kørsel i moderne turistbus t/r
Færgebillet Kalundborg – Samsø t/r
Lokalguide
Entré til Samsø Museum
Smagsprøve
Morgencomplet på færgen
Frokost ekskl. drikkevarer
Kaffe og kage på færgen

KØREPLAN
05:30 Stæremosen
05:40 Gilleleje St.
05:55 Græsted syd
06:10 Helsinge St.
06:30 Hillerød St.
08:15 Kalundborg

20:15
20:00
19:50
19:40
19:15
17:30

Mødetid: 10 min. før afgang
Hjemkomst er ca. tider

PRIS pr. person: 845,- Kr. (Tiderne er vejledende. Afgangssted og -tid vil fremgå af din billet)
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10. - 12. MAJ 2020 – 3 dage
MORS DAGS REJSE TIL ÆRØ
Dag 1. Efter endt opsamling går
rejsen til Langeskov Planteskole på
Fyn, EN BLOMSTRENDE OASE
MIDT I DANMARK og,
hvor en herlig brunch venter os i
”Den grønne Café”. Der
er tid til at kigge lidt i butikken –
som uden tvivl bugner af
flotte buketter, planter og brugskunst
i anledning af Mors dag. Herfra går det til Svendborg og færgen til Ærø. Vi kører direkte
til indkvartering og Ærø-pandekage med kaffe på Ærø Hotel i Marstal. Tid på egen hånd
til en gå tur eller måske en svømmetur i hotellets pool inden aftensmad på hotellet.
Dag 2. Morgenmad på hotellet.
Vores lokale guide er klar til at tage os med på oplevelser og fortælle om
øen og dens lokale historier – bl.a. skal vi se og høre om Marstal havn
og den maritime historie. En herlig køretur med besøg i de naturskønne
Voderup Klinter, et besøg i Bregninge Kirke, og et stop ved Skjoldnæs
Fyr inden vi holder frokostpause i Søby. Efter frokost gør vi et ophold
ved Gårdbutikken ”Uldgården”, inden vi kommer til Ærøskøbing.
Vores guide viser os rundt på en lille byvandring i Danmarks bedst bevarede købstad. Vi
slutter dagen af med rundvisning og smagsprøver på Rise Bryggeri og vi skal da også
lige høre historien om vel nok Danmarks eneste cigarplantage og cigarruller.
Dag 3. Morgenmad på hotel og bussen pakkes.
Vi kører til Ærøskøbing og gør et par timers ophold, hvor du på egen
hånd kan besøge Ærø Bymuseum og Flaske Peters samling eller blot
gå en tur i den skønne købstad og nyde de smukke gamle huse.
Måske et stykke ”Sol over Ærø” fra Ærøskøbing Røgeri på havnen
kan friste inden vi igen skal med færgen. Kl. 13:35 sejler vi tilbage
igennem Det Sydfynske Øhav til Fyn. Under sejlturen nyder vi eftermiddagskaffen med
kage. Fra Svendborg går rejsen direkte hjem til Nordsjælland.
KØREPLAN
06:15 Stæremosen
18:45
PRIS pr. person: Kr. 2.995,06:25 Gilleleje St.
18:35
Tillæg per person:
06:45 Græsted syd
18:15
Enkeltværelse: Kr. 375,- Afbestillingsforsikring: Kr. 185,07:30 Helsinge St.
18:00
Prisen inkl.:
08:00 Hillerød St.
17:30
Kørsel i moderne turistbus,
08:30 Roskilde
17:00
Ophold på Ærø og rundtur med lokalguide
Mødetid: 10 min. før afgang
1 x Brunch i ”Den grønne Café” på Langeskov Planteskole
Hjemkomst er ca. tider
1 x Ærø pandekage med kaffe på Hotel
2 x nætter i delt dobbeltværelse på Ærø Hotel i Marstal m/ morgenbuffet
2 x 2 retters menu/buffet på hotel
1 x Frokost inkl. 1 genstand på 2. dagen
1 x Ærø Bryghus, rundvisning og smagsprøve
1 x Lokalt besøg på Uldgården
1 x Eftermiddags kaffe / kage på færgen
Færge Svendborg - Ærøskøbing t/r og Storebæltsbroen t/r
Teknisk arrangør: Vitus Rejser
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LEDREBORG LIVSSTILSDAGE
SØNDAG d. 24. maj 2020 - 25 års jubilæum i 2020!
Inspireret af de engelske flower shows, var Ledreborg den første i
1995 til at arrangere livsstilsudstilling i Danmark. De følger forsat
trends indenfor produkter, fritidsaktiviteter og meget mere.
Efter endt opsamling ankommer vi til Ledreborg til kl. ca. 10:30. Vi
har ca. 3-3,5 times ophold her. Tiden flyver hurtigt blandt de mange
udstillere og i flere boder kan man også købe sig lidt at spise.
På hjemturen kører vi ind og nyder eftermiddagskaffe med kage til, mens vi hviler benene.
Prisen inkl.: Buskørsel, entré til Ledreborg Livsstilsdage, kaffe med kage på hjemturen.
PRIS pr. person: 495,- Kr.

Opsamling aftales ved tilmelding

***************************************************************

HØSTFESTEN PÅ BORREBY
- som i de gode gamle dage…
LØRDAG d. 3. oktober 2020
Det store Morten Korch Show

Borreby Herreborg og Teater inviterer til høstfest i bedste
Morten Korch stil. Revymand og skuespiller Jan Schou står
igen i 2020 i spidsen for Danmarks hyggeligste høstfest på
Borreby Herreborg med mad, show, ensemble, musik og sang.
En god høstfest skal man ikke sige nej til… stryg skjorten, sæt krøllerne og puds
træskoene og tag med til Borreby Herreborg ved Skælskør. Her er der pyntet op til
”Morten Korch høstfest” i en af Borreby Herreborgs gamle lader – i dag deres teatersal.
Vi har inkluderet en rundvisning på Borreby, der er en gammel Herreborg. Vi forcerer de
toppede brosten og lytter til fortællingen om Borreby og dets beboere, uden for i
ydergård og indergård samt indenfor i riddersalen. Mon ikke appetitten har meldt sig!
Ved teatersalen tager skuespillerne imod og vi bænkes ved de lange borde i salen.
KØREPLAN
Der serveres en lækker høst-frokostplatte (ekskl. drikkevarer) og
derefter er der show med sang, musik og dramatik over de
07:30 Stæremosen 10B 20
07:40 Gilleleje St.
19:45
folkekære melodramer fra de kendte Morten Korch fortællinger.
07:55
Græsted
Syd
St.
19:30
Sidst på eftermiddagen kører vi retur mod Nordsjælland.
08:05 Helsinge Hallen 19:15

08:30 Hillerød Station 18:50
PRIS pr. person: Kr. 775,Prisen inkl.: Kørsel med moderne turistbus, Omvisning på Borreby,08:55 Holte Station 18:30
Frokostplatte (ekskl. drikkevarer) Høstfestshow på Borreby Teater Mødetid: 10 min. før afgang
Hjemkomst er ca. tider

Tiderne er vejledende
Afgangsted og –tid vil
fremgå af din billet
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