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Det Sydfynske Øhav og 1864
Opdag nogle af de spændende sydfynske 
hemmeligheder på denne rejse, når vi ud
forsker søfartsbyen Svendborg, som er et 
historisk knudepunkt for handel og søfart. 
Tåsinge byder som altid på flotte natur
oplevelser og Langeland med den stolte 
slotsby Tranekær, hvor vi spiser i adelige 
omgivelser. Med veterantog fra Korinth til 
Faaborg oplever vi de fynske landskaber i 
1950’ervogne, inden vi skal endnu længere 
tilbage i tiden til de dramatiske dage under 
krigen i 1864 ved Dybbøl Banke. Vi bor ned 
til vandet i Svendborg.

DAG 1 
Egeskov Slot – Svendborg
Efter morgenkomplet i Hedensted kører vi til Egeskov 
Slot, som er et af de mest velbevarede slotte i Europa. 
Vi lever os ind i slottets mere end 450 år gamle his
torie og udforsker de prisvindende haver, der omgiver 
slottet. Der vil blive tid på egen hånd til at gå på 
opdagelse. Efter frokost kører vi til Svendborg, hvor 
vi skal på en lille byrundtur i de hyggelige gader. Vi 
spiser middag på hotellet.

DAG 2 
Tåsinge – Langeland
Vi kører sydpå til Tåsinge, hvor vi skal udforske den 
smukke skipperby Troense og dens talrige fredede 
bindingsværkshuse fra 1700tallet til fods. Herefter 
kører vi mod Tåsinges højeste punkt og videre til 
Tåsinge Museum. Lige over for museet finder vi 
Bregninge Kirke, som er en af de mest velbesøgte 
kirker i Danmark. Herfra er der en flot udsigt over det 
sydfynske øhav og Svendborg. 

Få kilometer herfra ved Landet Kirke finder vi et 
lille stykke af en af Danmarkshistoriens største 
kærlighedshistorier. Her blev cirkusprinsessen Elvira 
Madigan og løjtnanten Sixten Sparre begravet efter  
de få dage forinden, i slutningen af juli 1889, blev 
fundet døde i den nærliggende Nørreskov. 
På vejen fra Troense til Tåsinge Museum kører vi 

forbi Nørreskoven og gør et kort stop ved en fredet 
kæmpeeg, som er ca. 400 år gammel og måler hele 
7,5 meter i omkreds. Vi kører videre til Langeland, 
hvor vi nyder en frokost på Restaurant Generalen 
ved Tranekær Slot. På vejen ser vi de gamle huse, 
som er opkaldt efter kunstnere, håndværkere og 
funktionærer i 1800tallet. Efter frokost besøger 
vi medicinhaverne, som er Nordeuropas største 
medicinplanteanlæg. Her går vi en tur i parken og ser 
de fem forskellige haver, som er inddelt efter hvilken 
medicinsk virkning, de har.

DAG 3 
Den Syd Fyenske veteranjernbane –  
Dybbøl Banke
Efter morgenmaden forlader vi hotellet og kører 
til Korinth, hvorfra vi skal med den Syd Fyenske 
Veteranjernbane til Faaborg og får en fornemmelse  
af, hvordan det var at rejse med tog i 1950’erne. Toget 
kører gennem smukke landskaber, og flere steder 
er der kig ud over det sydfynske øhav. Efter ankomst 
til Faaborg kører vi med bussen til Bøjden, hvorfra 
vi sejler til Als og fortsætter til Dybbøl Banke. Her 
har vi arrangeret en spændende rundvisning, hvor vi 
træder direkte ind i de dramatiske dage under krigen 
i 1864. Med lyden af buldrende kanoner og skrig fra de 
sårede soldater bevæger vi os rundt på slagmarken. 
Vi ser alt fra den historisk korrekte skanse til et kig ind 
i barakkerne i soldaterbyen bag fronten, hvor trætte 
unge mænd hvilede ud mellem de blodige kampe. 
Guidet rundvisning ved Dybbøl Banke koster DKK 
95 pr. person og skal bestilles ved tilmelding. Sen 
frokost i Hedensted. 

OM HOTELLET
Hotel Christiansminde har en unik beliggenhed lige 
ud til vandet, i grønne fredfyldte omgivelser og med 
en hyggelig strand foran. Hotellet ligger ca. 2 km. fra 
Svendborg bycentrum. På hotellet er der reception, 
restaurant og bar. Hotellets værelser er alle udstyret 
med bad og toilet samt hårtørrer. Der er desuden 
telefon, WiFi og tv. Alle værelser er udstyret med 
balkon/terrasse. Der er ikke elevator på hotellet. 
Morgenmaden er buffet, og aftensmaden består af 
2retters menu med kaffe/the.
www.christiansminde.dk

 3 DAGE FRA 3.095

Besøg Egeskov Slot  
og Danmarks  
smukkeste have

Tåsinge

NYT
PROGRAM

BUSREJSE • 3 DAGE

AFREJSEDATO RUTE PRIS

2. juli 4D 3.095
3. august 4D 3.095

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 450

INKLUDERET I PRISEN
• 4stjernet bus
• Færgeoverfart Bøjden – Fynshav 
• 2 overnatninger i Svendborg
• 2 x morgenmad
• 1 x frokost ved Tranekær Slot
• 2 x aftensmad
• 1 x morgenkomplet (udrejse)
• 1 x frokost (hjemrejse)
• Tur med veterantog
• Udflugter ekskl. entréer
• Dansk rejseleder

ENTRÉER Egeskov Slot ca. DKK 199. Tåsinge 
Museum ca. DKK 40. Medicinhaverne ca. DKK 40.

FORBEHOLD Der tages forbehold for program
afvikling – afhængig af lokale arrangementer  
og forhold.

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/FYN


