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Dag 1 – Afrejse og besøg på Hol-
megaard Glasværk
Efter opsamling i Jylland sætter vi kur-
sen mod Holmegaard Glasværk fra 
morgenstunden. Undervejs mod Syd-
sjælland serveres en morgenbakke og 
frokostsandwich i bussen samt kaffe. 
Holmegaard er Nordens største glas-
samling og Danmarks eneste bevarede 
glasværk. Den 8. juni 2020 blev Nor-
dens levende museum for form og for-
vandling, Holmegaard Værk, officielt 
indviet af H.K. H. Kronprinsessen. Hol-
megaard Værk vil anvende Danmarks 
eneste bevarede glasværk og Nordens 
største glassamling til at fortælle in-
dustriens eventyr og til at genindføre 

kunsthåndværkets viden, æstetik og 
kvalitet i den danske kultur. Området 
med den gamle fabrik, den moderne 
hovedbygning, de nyrenoverede tørve- 
haller, den gamle glasbys skole, de 
bevaringsværdige arbejderboliger fra 
1820’erne, kontorbygningerne fra 
1890’erne og kunsthåndværkernes 
atelier. Indeni bliver Holmegaard Værk 
omdannet til eksperimentarium, ud-
stillinger, levende værksteder og café. 
Inkluderet i entreen er audio guides til 
alle så man selv kan gå rundt og få den 
kompeltte oplevelse af stedet. Om af-
tenen er der middag inkluderet på vo-
res hotel, Hotel Comwell i Sorø.

Dag 2 – Camp Adventure (Skovtår-
net) og Gavnø Slot og Park 
Vi kører til Camp Adventure (Skovtår-
net) ved Rønnede, hvor vi skal op i det 
helt fantastiske tårn, og se den flotte 
udsigt ud over hele Sydsjælland. Tår-
nets øverste platform befinder sig 135 
meter over havets overflade og er der-
med det højest tilgængelige punkt på

Sjælland. Det 45 meter høje Skovtårn, 
beliggende i en af Gisselfeld Klosters 
skove, byder på 360 graders vue ud 
over den smukke sydsjællandske natur. 
Tårnet er opført i cortenstål og lokalt 
egetræ. Fra toppen kan man se mere 
end 25 km ud over den smukke Syd-
sjællandske natur. Kigger man nordpå, 
vil man i klart vejr kunne se Øresunds-
broen, Turning Torso i Malmø og dele 
af den københavnske skyline herunder 
bl.a. Bella Sky og Ørsted Værket. Ud-
sigtstårnet er tegnet af EFFEKT Arkitek-
ter og fuldender en ambition om at ska-
be et æstetisk smukt bygningsværk og 
en unik naturoplevelse, der samtidig er 
tilpasset naturen og bygget så sensitivt 
som muligt. Udgangspunktet er at tage 
en cylinderform og maksimere bunden 
og toppen, samtidig med, at midten 
minimeres. Opbygningen er en såkaldt 
hyperboloid form, hvor de lange verti-
kale stålrør ikke er bøjede, men i stedet 
roteret 120°, der giver et kurvet udtryk, 
som et timeglas. Dette øger ikke kun 
stabiliteten, men gør også oplevelsen 

Danmarks største ø Sjælland byder på en perlerække af flot natur og attraktioner. Dem får du rig 

lejlighed for at stifte bekendtskab med på denne to dages tur med Ans Rejser i dagene 25. – 26 april. 

Vi skal besøge Danmarks eneste eksisterende glasværk Holmegaard Værk, beliggende tæt på den 

naturskønne højmose Holmegård Mose. Vi skal 45 meter til vejrs i det nyopførte Skovtårnet i Gissel-

feld Klosters Skov – med en imponerende udsigt. Gavnø Slot og Park indgår ligeledes i programmet 

og dér venter endnu en meget speciel oplevelse.

SYDSJÆLLAND -  
HOLMEGAARD GLASVÆRK,  
SKOVTÅRNET OG GAVNØ SLOT Langeland

Lolland Falster
Møn

Sorø
Skovtårnet

Gavnø Slot

2 dage
fra

kr. 2.195

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

• Besøg på Holmegaard Glasværk

• Udsigten fra Skovtårnet

• Dejligt 4-stjernet hotel

• Besøg på Gavnø Slot og Park
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 25.04 - 26.04 2 dage         2.195,-

 AFGANG VARIGHED PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer
√ Busrejse i 4-stjernet luksusbus
√ Morgenbakke i bussen
√ Frokostsandwich i bussen
√ Ophold i delt dobbeltværelse
√ 1 x morgenmad
√ 1 x aftensmad
√ Entré til Holmegaard Glaværk
√ Audio guides på Holmegaard Glas-

værk
√ Entré til Skovtårnet
√ Entré og rundvisning på Gavnø Slot
√ Frokostsandwich Gavnø Slot
√ Transport og udflugter ifølge  

program
√  Ans Rejsers Tryghedsgaranti
√ Skatter, afgifter samt bidrag til Rejse-

garantifonden

Tillæg pr. person
• Enkeltværelse kr. 350

Comwell Sorø 4****
Dette hotel ligger midt i det naturskøn-
ne og fredelige landskab i Sjælland. 
Der er udsigt over de omkringliggende 
grønne områder og Pedersborg Sø, som 
ligger 5 minutters gang derfra. 

Værelserne på Comwell Sorø er klassisk 
indrettede i en hyggelig stil med tæp-
per. Samtlige værelser har skrivebord 
og tv. Hotellets Restaurant Solaris med 
panoramaudsigt serverer en varieret, 
sæsonbestemt menu. Gæsterne på Sorø 
Comwell kan spille billard, dart og an-
dre spil. Bymidten i Sorø ligger omkring 
2 km derfra. 

endnu større, da der gøres plads til, at 
trækronerne kommer helt tæt på det 
smalle midterste stykke. Efterhånden 
som man bevæger sig videre over træ-
kronerne, udvider udsigtstårnet sig og 
der kommer mere afstand mellem ram-
perne i takt med, at landskabet åbner 
sig og udsigten forøges.

Næste besøg bliver Gavnø Slot og Park. 
Gavnø Slot er et af Danmarks smuk-
keste rokokoslotte og en vigtig del af 
Danmarks kulturarv. Gavnø er fyldt 
med historier og fortællinger om krigs-
førelse, romantik og ridderlighed. For 
kun 60 år siden åbnede Gavnø sine por-
te for offentligheden og fremstår i dag 
med en bred vifte af oplevelser, der alle 
er dybt forankret i stedets historie og 
atmosfære. Vi starter med en rundvis-
ning på Gavnø Slot og Slotskapel. Så 
er det tid til at nyde vores frokostsand-
wich på Café Tulipanen. Efter frokost 
vil der være tid til at nyde naturen og 
lave sin egen havevandring i parken  
lave sin egen havevandring i parken.

SkovtårnetComwell Sorø

Gavnø Slot


