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Dag 1 – Afrejse og Udstillingscen-
teret for Femern Bælt-tunellen
Turen går til Fyn, forbi Odense, H.C. 
Andersens fødeby, over Svendborg og 
videre til det naturskønne Tåsinge, der 
ikke uden grund kaldes ”Danmarks 
Have”. Undervejs nydes en morgen-
bakke og en lækker frokostsandwich 
i bussen. Vi fortsætter til Spodsbjerg, 
hvorfra vi sejler til Tårs på Lolland. En 
dejlig sejltur på knap 1 time. Fra Tårs 
kører vi ad smukke veje til Rødbyhavn 

hvor vi skal opleve udstillingscenteret 
for Femern Bælt-tunnelen. Udstillingen 
er altid bemandet med guider, som kan 
fortælle mere om projektet og besvare 
dine spørgsmål. Der er aftensmad på 
hotellet..

 
 
Dag 2 – Fejø
EI dag skal vi besøge Danmarks skønne-
ste ø, Fejø. Vi kører til Kragenæs havn, 
hvorfra vi sejler de ca. 20 minutter til 
Fejø. Her bliver vi mødt af den lokale 
guide, Kim Hansen, som er fastboende 
på øen. Kim sørger for en spændende 
dag, der vil give os et godt kendskab til 
Fejøs historie, livet som øbo og hvordan 
han var med til at gøre et arkæologisk 
fund af de verdensberømte Fejøbægre. 
På turen gennem Fejøs rige natur be-

søger vi bl.a. den lokale kirke fra 1265, 
den stadig fuldt funktionsdygtige møl-
le og Dybvig havn, der med sine smuk-
ke omgivelser danner grobund for ro 
til sjælen. Frokost nydes på den lokale 
Fejø Kro. Vi er tilbage på hotellet sidst 
på eftermiddagen. Aftensmad inkl. på 
hotellet.

Dag 3 – Lolland, Falster og Dode-
kalitten
Kl. 09.00 kommer vores lokale guide, 
Tine på hotellet og hun vil de næste 
2 dage tager sig kyndigt af os. Vi star-
ter med at gå til Maribo Domkirke og 
klosteret med diverse fortællinger og 
rundvisning. Den gotiske domkirke er 
fra 1400-tallet og her ligger Leonora 
Christine begravet. Vi tager en rundvis-
ning i Maribo og tager herefter bussen 
til Nykøbing Falster, Falsters største by, 

DE DANSKE SYDHAVSØER

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

• Hotel m. fantastisk beliggenhed

• Udstillingscenteret for Femern Bælt-tunellen

• Fejø med lokal guide og frokost på øens kro

• Lolland, Falster og Møn med lokal guide

Ans Rejser arrangerer denne skønne rejse til nogle af de smukkeste egne i Danmark, hvor mange 

måske slet ikke har været endnu. På turen til Lolland, Falster, Møn og det naturskønne Sydsjælland 

oplever vi stemningsfulde byer, gamle herregårde og de karakteristiske hvide klinter ved Møn. Vi 

stifter bekendtskab med de danske øers varierede historie og ikke mindst natur. Møns Klint er uden 

tvivl den mest storslåede oplevelse på hele denne rundrejse i det sydlige Danmark. De lodrette hvide 

kridtskrænter falder dramatisk mod havet. Vi skal også forbi Fejø med lokal guide og frokost på øens 

kro – alt i alt en rejse til Sydhavsøerne med mange nye og for nogen ukendte oplevelser i vort eget 

lille kongerige. Velkommen til Sydhavsøerne.

4 dage
fra

kr. 3.895
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 AFGANGE VARIGHED PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer
√ Busrejse i 4-stjernet luksusbus
√ Morgenbakke i bussen
√ Frokostsandwich i bussen
√ Kaffe og the i bussen efter behov
√ Ophold i delt dobbeltværelse
√ 3 x morgenmad
√ 1 x frokost på Fejø Kro
√ 3 x aftensmad
√  Lokal guide på Fejø
√ Lokal guide dag 3 og 4 på Lolland, 

Falster og Møn
√ Transport og udflugter ifølge        

program
√ Dansk rejseleder
√ Ans Rejsers Tryghedsgaranti
√ Skatter, afgifter samt bidrag til      

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person
• Enkeltværelse kr. 895,
• Fast plads i bussen kr. 95.

Hotel Maribo Søpark 3***
Hotellet er centralt beliggende i Maribo 
med skøn udsigt over Maribo søerne. 
Dejlige værelser med bad/toilet, tv, tele-
fon og gratis internet. Hyggelig terrasse 
og pejsestue. Der er elevator på hotellet 
og alle værelser har bad/toilet. 

Se mere på www.millinghotels.dk

og en overraskende hyggelig typisk købstad. Ef-
ter en mindre rundvisning er der tid til at nyde 
de hyggelige brolagte stræder, hvor der er flere 
gode handlemuligheder og restauranter.

Herefter kører vi tilbage til Lolland, via Nysted, 
hvor vi gør stop ved det gamle rådhus. Her kan 
vi hver fulde time høre det fine klokkespil. Vi 
fortsætter søndenom til Dodekalitten. Med 
udsigt over Smålandsfarvandet står de 12 sten-
støtter. Disse flotte skulpturer er placeret midt 
i et landskab, der er fuldt af historie, og med 
den rumlige elektroakustiske musik, der klinger 
inde i cirklen, skabes til sammen et fantastisk 
monument. Dette kunstværk er et vartegn for 
Lolland og en enestående oplevelse. Middag på 
hotellet.

Dag 4 – Gåsetårnet og Møns Klint
Efter morgenmaden venter nye oplevelser. Tu-
ren starter med kørsel over den nye Farøbro, 
over Bogø inden vi kommer til Fanefjord kirke. 
Man taber næsten pusten, når man træder ind 
i kirken og ser den fornøjelige bibelske graf-
fiti. Turen går nu til Møns Klint, hvor der bli-
ver ophold ved de karakteristiske hvide klin-
ter. I Stege, Møns hovedstad, kører vi en kort 
byrundtur forbi fæstningsanlægget, voldene, 
og Mølleporten. Her vil der være tid til frokost 
inden vi kører til Vordingborg, hvor vi besøger 
Gåsetårnet med den forgyldte gås på toppen 
og ruinerne fra den gamle borg. Herefter star-
ter hjemrejsen over Storebælt. Farøbroen

Dodekalitten - Foto: Bibi Nissen

 13.06. - 16.06.  4 dage 3.895,-

Gåsetårnet Nykøbing Falster


