
HADERSLEV BY OG FJORD 
Spændende historie og byvandring i Haderslev samt enestående naturoplevelser med den 

lille charmerende hjuldamper Helene af Årø på Haderslev fjord. 

Midt på formiddagen mødes vi med vores lokale guide 
ved Haderslev Domkirke og her starter en historiske 
byvandring med et besøg i den smukke gotiske dom-
kirke. Turen går herefter gennem den 700 år gamle 
købstad. Byen blev grundlagt i 1100 tallet og bærer 
stor præg af sin lange historie. Til middag slutter turen 
ved Honnørkajen, hvor vi skal på sejlads med Helene af 
Årø. 

Med den charmerende hjuldamper sejler vi i roligt tem-
po gennem den smukke og bugtede Haderslev fjord. 
Tillige med den enestående naturoplevelse nyder vi 
om bord også en veltilberedt to retters middag. 

Ude af Haderslev fjord lægger Helene til kaj ved Lil-
lebælts perle, Årø, der ligger ved udmundingen af Ha-
derslev Fjord. På denne skønne lille ø gør vi ophold cir-
ka tre kvarter, hvor vi har mulighed for på egen hånd 
at nyde den fantastiske natur og ro, der er på øen. Gå 
lidt rundt i det hyggelige havnemiljø eller gå en tur op 
i byen, ca. 200 meter fra havnen og besøg den fredede 
Brummers Gaard. Ved Brummers Gaard ligger Bulla-

den, der stammer fra 1650 og er fredet. Den har nav-
net efter de meget brede planker, som udgør husets 
sider. Bulladen her skønnes at være den bedst beva-
rede herhjemme. Der er afgang midt eftermiddag fra 
Årø havn og Helene sejler os den korte tur til Årøsund, 
hvor bussen venter.

På hjemvejen gør vi holdt i Christiansfeld ved Brødre-
menighedskirken, hvor vi nyder eftermiddagskaffe og 
medbragt kage ved bussen. Brødremenighedskirken er 
en meget enkel indrettet kirke, og er den største af sin 
art uden søjler i Danmark. Der er tid til at besøge kir-
ken på egen hånd under opholdet. Vi forventer hjem-
komst til aften.

I turen er inkluderet:
• Bustur i 4 stjernet luksusbus
• Morgenkaffe, bolle og snegl i bussen
• Guidet byvandring i Haderslev By, 
• Sejlads med Helene af Årø samt to retters middag 

ombord
• Eftermiddagskaffe og medbragt kage ved bussen
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