
EGHOLM, AALBORG OG IS
En lille ø i Limfjorden, og den populære Soft Ice fra Vebbestrup Is er hovedpunkter  

på denne naturskønne tur.

Rejselederen er med fra start til slut på denne dejlige 
tur, og vil underholde med historiske fortællinger og 
anekdoter undervejs. Vi kører via Viborg op langs Lim-
fjorden, forbi Trend til Muslingebyen Løgstør. 

På den charmerende Løgstør Havn drikker vi vores 
kaffe og spiser vores medbragte bolle og snegl ved 
Limfjordsmuseet og nyder den smukke udsigt over 
Limfjorden.  Fra Løgstør Havn går turen nu på den syd-
lige side, langs Limfjorden, Nibe bredning og Nibe by. 
Ankommet till Ålborg gør vi ophold en times tid med 
byrundtur til fods og i bus i samvær med vores rejsele-
der inden vi begiver os til Egholm færgen, der skal sejle 
os over til den lille Ø Egholm. 

Vi forlader bussen og går ombord og sejler nu de cirka 
5 min over på den anden side. Fra færgelejet her er der 
kun ca. 100 meter at gå til Restaurant Kronborg.

Det er blevet frokost tid og vi skal nyde en lækker buf-
fet bestående af 6 forskellige kolde retter, 6 forskellige 
lune retter, 3 desserter og til slut kaffe. Efter denne 

dejlige frokost fortæller vores rejseleder om øen Eg-
holms historie, og livet på øen midt i Limfjorden.

Tilbage på fastlandet går turen ad den gamle hoved-
vej hvor vi kører gennem Skalborg, passerer Svenstrup 
og Støvring, kører gennem Rebild Bakker inden vi an-
kommer til Vebbestrup Is. Her vil vi drikke friskbrygget 
kaffe ved bussen. Vi får selvfølgelig også en af de fra 
Vebbestrup kendte Soft Ice til kaffen. Vebbestrup is er 
også kendt for sin butik med det store udvalg i oste og 
vine. På turen hjem fra Vebbestrup kører vi gennem 
Hobro, forbi havnen, for derefter at køre ad de små 
veje hjem.

I turen er inkluderet:
• Bustur i 4 stjernet luksusbus
• Kaffe, bolle og snegl ved bussen
• Færge til og fra Egholm
• Lækker buffet med kaffe på Restaurant Kronborg
• Eftermiddagskaffe ved bussen
• Soft Ice fra Vebbestrup Is
• Rejseleder på hele turen
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