
PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tag med Aalestrup Seniorer og Sørens Rejser 
på tur til Sønderjylland. Vi skal bl.a. besøge 
Koldinghus, Haderslev Domkirke, Gråsten Slot, 
Cathrinesminde Teglværk og Dybbøl Banke.

4.100,-

SØ

NDERJYLLAND

3 dage

Sønderjylland  3 dage
  23. -25. august 2023

Aalestrup Seniorer

SørenS rejSer A/S · Parallelvej 7 · 8620 Kjellerup · Tlf.: 86 88 18 17 · mail@sorensrejser.dk

1. dag - Koldinghus, Christiansfeld og Haderslev
Efter opsamling finder vi et passende sted til en pause, hvor vi får 
kaffe og et smurt rundstykke. Vi kører videre til Kolding, hvor vi 
besøger Koldinghus, og se udstillingen om Kongeskibet Dannebrog. 
Herfra køres til Christiansfeld, hvor vi får en guidet byrundtur. Kaffe 
og honningkager ved bussen. Vi fortsætter til Haderslev, hvor vi skal 
besøge Domkirken. Efter besøget køres mod Sønderborg, hvor vi 
bliver indkvarteret på hotel Alsik.

2. dag - Kegnæs, Gråsten Slot og Cathrinesminde Teglværk
Efter morgenmaden kører vi til halvøen Kegnæs, mellem fjorden 
Hørup Hav og Flensborg Fjord, sydøst for Sønderborg. Vi holder 
pause på dæmningen ved Kegnæs Fyr, som er vejrstation og drives af 
Søfartsstyrelsen. Efter en runde på Kegnæs, sættes kursen tilbage mod 
Sønderborg. Turen fortsætter til Broager Kirke, Danmarks eneste kirke 
med 2 spir, videre over Egernsund og til Gråsten Slot. Vi besøger
slotskirken, går en tur igennem slotshaven, der ligger smukt omgivet 
af skov og sø, mens vor guide fortæller om kirken, haven og de slotte, 
som har ligget på stedet siden 1500-tallet. Frokost i byen. 
Vi fortsætter til Cathrinesminde Teglværk, som blev grundlagt i 1732 
og brændte tegl indtil 1968. Fra 1890 - 1900 gennemgik teglværket 
en modernisering, og blev i den forbindelse udbygget med ringovn,
ælteri med dampmaskine, nye tørrelader, tipvognsspor og 
afskibningsbro. Det meste er fortsat bevaret og kan besøges den dag i 
dag. På udendørsområdet kan vi se rekonstruktioner af tidligere tiders 
produktionsformer, hvor æltemøllen blev trukket af heste og formning 
af mursten foregik med håndkraft. Aftensmad på hotellet.

3. dag - Dybbøl Banke og Gendarmstien
Efter morgenmad på hotellet, pakker vi bussen og kører til Dybbøl 
Banke, hvor et yderst interessant og tankevækkende besøg venter os. 
I Historiecenteret træder vi direkte ind i de dramatiske dage under
krigen i 1864. Det Mærkelige hus, skabt af arkitekterne Ernst Lohse og 
Michael Freddie, er fuldt af symboler, som det er op til den besøgende 
selv at tolke. Soldaterbyen og Skansen viser livet i lejren og en km bag 
skanserne.
Vi fortsætter ad fjordvejen gennem Rønshoved, Sønderhav til 
Kollund, hvor Gendarmstien går ind gennem Kollund Skov. Stien er en 
vandrerute, der går fra Padborg ved den dansk-tyske grænse til
Høruphav på Als, en afmærket strækning på 84 kilometer. De, der har 
lyst, kan gå en strækning på ca. 2 kilometer til Kobbermølle i Tyskland, 
hvor bussen venter. For dem, der kører i forvejen med bussen, bliver 
der tid til at handle i grænsekioskerne i Kobbermølle. Turen går nu 
hjemad med forventet hjemkomst ca. kl. 18.00

Afrejse/hjemkomst: 
23/08 - 25/08  2023 
Pris for 3 dage: Kr. 4.100,-
Tillæg for enkeltværelse: Kr. 795,-
I prisen er inkluderet:
Kaffe og rundstykke 1. dag 
Frokostpakke 1. dag
Frokost 2. dag
2 x Hotelovernatning 
2 x Morgenbuffet 
2 x 2-retters aftensmad inkl. 1 drikke
Entré Koldinghus 
Guidet byrundtur i Christiansfeld
Kaffe og honningkager ved bussen 1. dag
Entré og guide på Gråsten Slot 
Rundvisning på Cathrinesminde Teglværk
Entré Dybbøl Banke
Opsamlingsrute:  
P-pladsen bag Hvide Kro  kl. 07.00
Hotellet:  
Alsik Hotel
Nørre Havnegade 21-25
6400 Sønderborg
Tlf.: 74 20 30 00
Hotel info: Hotel Alsik er byens varetegn. Hotellet 
har 190 værelser, der alle er stifuldt indrettet 
i nordiske farver. De naturlige materialer og 
smukke møbler er alle nøje udvalgt og skaber 
harmoni, stemning og hygge. Store gulv-til-loft 
vinduer giver udsigt og et fantastisk lysindfald på 
hotellets værelser. Alle værelser har badeværelse, 
aircondition, klædeskab, skrivebord og senge med 
ekstra længde.

Tilmelding:
Direkte til Sørens Rejser på tlf.: 8688 1817 
eller på mail@sorensrejser.dk

Rejsebevis og opkrævning udsendes af Sørens 
Rejser.

Ved tilmelding oplys venligst navn, adresse, 
mobil nr. samt mailadresse.  

Rejsegaranti:
Sørens Rejser A/S er teknisk arrangør af turen. 
Medlem af rejsegarantifonden nr. 1673


