
PRAKTISKE OPLYSNINGER

Fyn 1 dag
  23. maj 2023

Tag med Ældre Sagen, Midt- & Vestjylland og 
Sørens Rejser til Fyn.
Vi skal besøge Kongsdal Have, som er en 
af  Danmarks smukkeste haver, Europas 
største bisonfarm, Ditlevsdal Bisonfarm samt 
Humlemagasinet

Program
Undervejs mod Fyn får vi kaffe og rundstykke ved 
bussen. 

Vores første besøg er Kongsdal Have, som er en af
Danmarks smukkeste haver. Den 20.000 m2 store have 
er beliggende i smukt kuperet terræn. Her er de
smukkeste træer og buske, blomstrende åkander, roser 
og rododendron. 

Efter et fantastisk besøg, skal vi besøge Ditlevsdal 
Bisonfarm. Ditlevsdal er Europas største bisonfarm 
med mere end 400 bisonokser, her er gårdbutik og 
restaurant. Her serveres lækker bisonburger med 
tilbehør. Vi skal på guidet rundtur i prærievogn. Her 
kører man i prærievogn ud på den nordfynske prærie, 
helt tæt på bisonokserne mens guiden fortæller 
historien om hvordan bisonokserne endte her. 

Turen sidste besøg er Humlemagasinet. Her
ser vi den historiske udstilling, 25 tema haver og flere 
museer. Vi slutter af med Kaffe og Prinsesse
Marielagkage, der serveres i de private stuer. 

Efter et hyggeligt ophold kører vi retur mod Jylland og 
vores hjembyer. Vi forventer at være hjemme først på 
aftenen.

920,-

FYN

1 dag

Afrejse/hjemkomst:    
23/05   2023                
           
Pris for 1 dag: Kr. 895,-
Ekspeditionsgebyr: Kr. 25,-

I prisen er inkluderet:
Bustransport 
Kaffe med smurt rundstykke
Entré Kongsdal Have
Guidet rundtur i Ditlevsdal Bisonfarm
Bison bøf med tilbehør 
Entré Humlemagasinet 
Kaffe og Prinsesse Marielagkage
Turhjælper fra Ældre Sagen

Opsamling:
Aulum v/Stationen-Jernbanegade                    kl. 07.00
Vildbjerg v/Den Gule Bygning-bag hotellet    kl. 07.20
Herning v/Markedspladsen                             kl. 07.40
Kibæk v/Stationen-Ollingvej                           kl. 08.00

Tilmelding til:
Egen lokalafd. eller direkte til Finn Rud Nielsen 
tlf.: 2572 3233 eller finn.rud.aulum@gmail.com 
Sidste tilmelding d. 1. maj 2023
Udbydes efter først til mølle

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

Ældre Sagen, Midt- & Vestjylland


