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Dag 1 – Gottorp Slot, Danevirke 
og Dybbøl (A)
Afgang først på dagen mod Dybbøl.

Efter vi har passeret grænsen sættes 
kursen mod den gamle landevej forbi 
Isted, hvor hårde kampe udspillede sig 
i både 1848-50 og 1864, til Slesvig. Byen 
er administrativt centrum i Sydslesvig 
og bispesæde. 

Slesvig er opstået på nordsiden af fjor-
den Slien efter at vikinge-handelsplad-
sen Hedeby blev opløst. Byen er kendt 
for Slesvig-Holstens Landesmuseum 
Gottorp Slot med en smuk barokhave 
og en kæmpeglobus. 

Byens femskibede domkirke Sankt Pe-
tri, opført i perioden 1100-1400, har 
Brüggemanns altertavle. 

En byhistorisk perle tæt ved domkirken 
er Holmen. En idyllisk fisker-bydel, hvor 
indbyggerne i århundreder har haft 
deres egne sæder og skikke. De bor i 
smukke gamle huse, som opleves under 
en spadseretur. 

Fra Slesvig går turen videre til Dane-
virke, et voldkompleks, der for mange 
århundreder siden dannede et total-
forsvar ved rigets sydgrænse. Dane-
virke strakte sig tværs over Sydslesvig 
fra Slien i øst til Rejde Å i vest. Under 
1864-krigen var store hærstyrker sam-
let på begge sider af befæstningsan-
lægget, men da den danske hær ikke 
kunne holde stillingen, rømmede man 
Danevirke og trak sig tilbage til Dybbøl. 
En af skanserne fra 2. Slesvigske Krig i 
1864 blev genopført for år tilbage. 

Efter alle disse oplevelser går turen 
til vores indkvartering i Holsteinisches 
Haus, Friedrichstadt, hvor vi skal bo de 
næste 2 nætter.

Dag 2 – Ejderdæmningen og  
Friedrichstadt (M, A)
Efter morgenmaden tager vi på en gå-
ende byrundtur i vores hyggelige by 
Friedrichstadt (Frederiksstad). 

Byen med sin retvinklede gadestruktur, 
kanaler og mange huse i nederlandsk 
renæssancestil minder om en typisk 
hollandsk by. De mange kanaler gør 
at man også kalder den “lille Amster-
dam”. Grunden er at Friedrichstadt i 
1600-tallet blev bygget af tilknyttede 
nederlandske religiøse flygtninge. 

Friedrichstadt har to seværdige muse-
er: Den GamleMønt (AlteMünze), der 
fortæller om beboernes og handelens 
vilkår siden byens grundlæggelse.  

Der bliver rig lejlighed til på egen hånd 
at spadsere rundt og se de mange gam-
le huse og bygninger. 

Vi slutter af med en kanalrundfart. 
Friedrichstadt har desuden gode caféer 
og spisesteder. 

Efter frokost går turen til Eidersper-
rwerk. Ejderdæmningen (på tysk Eider-
sperr-werk) ligger ved mundingen af 
Ejderen i nærheden af byen Tønning i 
det sydvestlige Sydslesvig. Formålet er 
at beskytte landet mod stormfloder og 
regulering af vandstanden i Ejderen.

Dag 3 – Husum og Ribe (M, F)
Efter morgenmaden laver vi check ud

Den idylliske ”hollænderby” Friedrichstadt er klart en ferie værd. De mange små trappegavlhuse 

giver den et yderst charmerende særpræg. 

• Centralt hotel i Friedrichstadt

• Dansk rejseleder

• Meget skarp pris

• Oplev Husum
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fra hotellet, og kører til den hyggelige, 
lille ferie- og badeby Husum, hvor vi 
håber at kunne overvære tidevandets 
betydning med ebbe og flod. Ved ebbe 
står skibene i havnen helt nede på bun-
den. 

Er man interesseret i søfart, bliver der 
tid på egen hånd at besøge Søfartsmus-
seet, som ligger tæt ved havnen eller 
slentre rundt i de hyggelige gågader 
for at nå frem til St. Marien  Kirche 
(Vor Frue Kirke) fra 1833, der er teg-
net af den danske arkitekt Christian F. 
Hansen, som også har tegnet Vor Frue 
Kirke i København. 

Herefter kører vi mod Danmark, med 
stop ved grænsen for handel, inden vi 
når Bredebro, hvor vi får en sen frokost 
på kroen. 

Efter frokost er et besøg i hyggelige 
Ribe næste punkt på dagsordenen. Her 
går vi en kort tur med rejselederen, 
som fortæller lidt om den spændende 
gamle danske kongeby. 

 16.06. - 18.06. 3 dage 2.195

 25.05. - 27.05. 3 dage 2.195

 AFGANG VARIGHED PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer
•  Busrejse i 4-stjernet luksusbus
•  Morgenbakke i bussen på udturen
•  Ophold på hotel med halvpension
•  Frokost på Bredebro Kro
•  Sandwich i bussen på udturen
•  Kanalrundfart
•  Dansk rejseleder
•  Skatter og afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Valuta 
Euro 

Tillæg pr. person
•  Enkeltværelse kr. 375
•  Årsafbestillingsforsikring kr. 272

Hotel Holsteinisches Haus 3***
Hotel Holsteinisches Haus er et hygge-
ligt familiehotel drevet af generatio-
ner i familien Clausen siden 1928. Det 
enkle hotel ligger ideelt med caféter-
rasse ned til kanalerne. 

Alle de behagelige og individuelt ind-
rettede værelser er alle udstyret med 
eget bad og toilet.

Eidersperrwerk

 31.08. - 02.09. 3 dage 2.195


