
2019 LHL BUSSTUR TIL VIBORG  
 

 By perlen i hjertet av Jylland!  
 

         Fra 24.  -  27. mai   
 

Viborg er en av Danmarks eldste byer, arkeologiske funn fra år 950. Historisk er året 1060, da byen ble  
bispesete. Domkirken som vi besøker er bygd på 1100 tallet. Tenk at her i kirken har Danmark kronet sine 
konger helt frem år 1660, da eneveldet ble innført i Danmark. Høyadelige herremenn og katolske biskoper 
har utsmykket byen med vakre bygninger. Ellers må vi nevne at 60 % av byens boliger varmes opp fra  
vannet i Viborgs gasskraftverk.  - Sentrum er et eldorado for shopping med hyggelige små restauranter og 
kjekke små kafeer - for lokalbefolkningen. - Gled dere!   
 

Dag 1  Fredag 24. mai   SANDNES - KRISTIANSAND - HIRTSHALS - VIBORG     
Kl.09.00  Avreise fra Klepp Jærbanken, Bryne Shell stasjon, Nærbø ved Sportsbutikken, Varhaug Fjordland,                      
  Vigrestad Rema 1000, Brusand, Ogna YX, Egersund og Sira. Kaffe og noe attåt på Paulsen Hotell i Lyngdal. 
  Etter kjekk historie der, drar vi på E 39 via Kristiansand.   
Kl.15.30  Innsjekk på Color Line sin MS Superspeed  
Kl.16.30  Båtavgang og vi har plass i buffet restauranten på overfarten!  
Kl.19.45   Ankomst til Hirtshals. I godt lag med kollegaer drar vi videre på 2 timers tur til Viborg og vårt   
  kjekke Golf Hotell ved Sødersjøen  - hvor vi skal ha base og nyte alle 5 nettene våre i Danmark.     
Kl.22.15   Sein innsjekk på vårt hotell Golf Hotel Viborg.  
 

Dag 2  Lørdag 25. mai  VIBORG  - JESPERSHUS PARK  - ÅRHUS / VIBORG    
Kl.07.–10.00 Frokosten nytes i hyggelig lag og flotte omgivelser.   
Kl.10.00  Vi er klar med buss turen til Jesperhus Blomsterpark. Her nyter vi flora av brusker, stauder,   
  sommerblomster og flotte sukkulent bed i all verdens skulpturer. Her kan de blomster ingen tvil.   
Kl. 11.15  Ankomst Jespers hus Blomsterpark. Gled deg  - dette er en fantastisk flott opplevelse.  
Kl.12.30  Lunsjbuffet i restauranten inkl. en øl /sodavann samt kringle og kaffe.   
Kl.13.30  På returen fra Jespers hus stopper vi for ettermiddagskaffe med noe attåt.   
Kl.16.00  Tilbake til Golf Hotellet i Viborg. 
Kl.19.30  Vi samles til smakfull middag m. 2 serveringer hovedrett inkl. dessert, kaffe og isvann. I tillegg får  
  alle 1 drikk (øl, vin hvit/rød, brus, eplesaft)   
 

Dag 3  Søndag 26. mai   VIBORG   - RANDERS  - VINGÅRD  -  RANDERS   
Kl.07.-09.00 Frokost serveres i restauranten 
Kl.10.00  Avreise med buss fra Viborg til Randers til Cold Hand Winery.  
Kl.11.30  Ankomst til Cold Hand Winery. Jens tar imot oss og følger oss gjennom en omvisning og vin-  
  smaking som og inkluderer noe snack som passer til. Her drives òg produksjon av dessertviner   
  fra all slags frukt og nevneverdig er det at de har fått utmerkelser for vin i verdensklasse. Utvalget  
  er stort og etter omvisning, smaksprøver blir det tid for handel.   
Kl.14.00  Forventer vi å være tilbake til Viborg hvor en spiser lunsj på egen hånd.    
Kl.19.30  Vi samles til smakfull middag m. 2 serveringer hovedrett inkl. dessert, kaffe og isvann på bordet.  
  I tillegg får alle 1 drikk (øl, vin hvit/rød, brus, eplesaft)   
 
Dag 4  Mandag 27. mai   VIBORG - HIRTSHALS  - KRISTIANSAND ETC.     
Kl.07.00  Frokost serveres før vi henter bagasje for avreise. 
Kl.08.00  Vi takker for oss i Viborg og følger RV 13 nordover gjennom flott dansk land brukslandskap til vi   
  møter vei E 45. Videre går turen til Ålborg i tunell under Limfjorden og videre til Hirtshals.  
Kl.11.15  Vi ankommer kaien i god tid. Vi venter til reiseleder sjekker inn gruppa. 
Kl.12.15  Fergeavgang til Kristiansand. Vi anvises våre bord i restauranten. Disse  benyttes under hele   
  overfarten og buffeten bugner av god mat. Drikke er inkl. i prisen og en henter sine respektive   
  drikkevarer i automater selv.   
kl.15.30  I Kristiansand, toll klarering og retur same veien som ved påstigning ca. kl. 21.00 .  
 
 
 
 

Pris pr. person på Viborg Golf Hotel v. 45 betalende    kr. 6 550,- 
 
Følgende er inkludert:       Tillegg: 
* Bussturen i moderne turbuss med kjekk sjåfør    * Drikkevarer til maten      
* Ferge tur  -  retur KRS - HHS med Color Line     * Andre entreer på museer     
* Buffet inkl. drikkevarer på utreise til KRS - HHS     * Evt. underholdning / dans    
* Buffet inkl. drikkevarer på hjemreise med Color Line  
* Veiavgifter og bommer i Norge, Danmark      Påmelding LHL:  Ada Sando tlf.  91107596                                    
* Entre i Blomsterparken Jespers hus       Påmelding Idèreiser AS tlf. 51425744 
* 2 lunsjer inkl. 1 drikk ol / brus i Jesper Hus m. kringle og kaffe.   eller tlf. Anne Kari 909 77 141  
* Viskum Snaps med snaps smaking    
* Vinsmaking viner med små snack som passer på Cold Hand Winery Randers  
* 1 natt med frokost på Golf Hotel Viborg   
* 2 netter m. frokost og middag på Golf Hotel Viborg inkl. isvann, 1 drikk & kaffe  
* Reiseleder Anne Kari fra Idereiser as  
 

Depositum ved påmelding kr. 1900,-  Velkommen til alle interesserte ikkemedlemmer òg!!!!!   
 

Vi trenger: Etternavn, fornavn og mellomnavn, fødselsdato og fødselsår - dette må vi ha til Color Line for overfarten!  

Vi har reservert 50 pers t/r med Color Line i buffet restauranten Catch me if you can  - drikke og mat på båtreisen. 
 

Vi tar forbehold om endringer utenfor vår kontroll i forbindelse med turen. Det være seg prisjusteringer fra våre                       
leverandører, endringer i valutakurser, ruteendringer, endringer i olje avgifter m.m.   

 

  Idèreiser as, Verdalsveien 28, 4352 Kleppe, Tlf. +47 51425744, Mobil +47 909 77 141 
www. idereiser. no      Email. ide@idereiser. no 

*Sykkelturer *Flybilletter *Firmareiser *Storbyferier *Tematurer  *Grupper med fly/buss *Helseferier *Spaferier  


