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BORDESHOLM  3  DAGE 

 
Målet for denne rejse er Bordesholm, som er beliggende i nærheden af Holstenske Schweiz. Vi skal bo 
på  Carstens Hotel tlf. fra DK 0049 4322 75800, alle værelser er med bad/toilet og i kælderen findes 
keglebaner. Under opholdet arrangere vi en keglekonkurrence, hvor alle kan være med. 
  
Mandag den 12. august 2019 
Afrejse fra Horsens kl. 8.00. Herefter kører vi via, Kolding, Flensburg, Neumünster og Bad Segeberg 
til den gamle hansestad Lübeck. Først en lille byrundtur med bus, hvor vi bl.a. ser byens varetegn 
Holstentor, samt Burgtor, begge porte var et led i Lübecks middelalderlige befæstning. Videre til 
domkirken, som blev grundlagt i 1173 af Henrik Løve. Efter den lille byrundtur med bus, går vi til 
Rådhuset, Heiligen-Geist-Hospital og ser byens specialitet Lübecker-marcipan. Herefter bliver der tid 
til selv at gå en lille tur, inden vi kører til hotellet i Bordesholm. 
 
Tirsdag den 13. august 2019 
Udflugt til Glückstadt og”Altes Land”. Vi kører først over Itzehoe til Glückstadt, byen blev grundlagt 
som fæstnings- og havneby i 1612 af Christian den 4. som også var hertug af Schleswig-Holstein. En af 
de bygninger som kendetegner Chr.4.s byggerier er rådhuset, den er bygget i røde mursten og med 
sandstensindfatning omkring vinduerne, som også kendes fra flere bygningsværker i København. Efter 
en pause i byen, fortsætter vi over Elben med færge til Wischhafen, kører langs Elben til Stade, Efter 
30-års krigen blev Stade hovedstad i den svenske provins Bremen. Nu kører vi ind i ”Altes Land” som 
er et meget frugtbart land, præget af frugtavl og mange flotte bondegårde, rigt udsmykket med træ 
skærearbejde. I Borstel ved Jork ser vi det smukke hus ”Köningsmarkische Haus” som blev bygget i 
Svensketiden til statholderen, videre til Esterbrügge, for at se en morsom drejebro over en sideflod til 
Elben. Vi forlader nu ”Altes Land” og kører langs havnen i Hamburg og videre under Elbtunnelen og 
ad motorvejen tilbage til vort hotel. 
 
Onsdag den 14. august 2019 
Vi tager nu afsked med vort hotel og kører op mod Kieler-bugten. På sydsiden ligger "Marine 
Ehrenmal", som er lavet til minde om de faldne i 1. og 2. verdenskrig. Der er også mulighed for at se en 
u-båd fra 2. verdenskrig. Efter pausen kører vi over Kiel, som er regeringsby for Schleswig-Holsten, 
der bliver evt. tid til en strøgtur. Vi fortsætter forbi de store sluseanlæg ved Kielerkanalen og 
Eckernförde til Flensborg, hvor vi holder en pause ved en grænsekiosk. Herefter går det direkte til 
Horsens, med forventet ankomst ca. kl. 20.00. 
 
Pris pr. person kr. 1.600,-  Tillæg enkeltværelse kr. 300,- 
 
Inkluderet i prisen: 
Kørsel, vejskat, moms, udflugter, ophold i dobbeltværelse med bad/toilet og halvpension, 
begyndende med aftensmad 1. dag og sluttende med morgenmad sidste dag, samt gebyr til 
rejsegarantifonden. 
 
Ikke inkluderet i prisen: 
Forplejning ud over det beskrevne, drikkevarer, entréer, sejltur og lign. 
 
Tilmelding/betaling til:   
Ved tilmelding betales depositum kr. 500,-, senest den 1/5, rest betales 30 dage før afrejse. 

 


