
SAFARI TIL SORT SOL OG MIDDAG  
PÅ SCHACKENBORG SLOTSKRO

På denne tur skal vi afsted midt på eller sidst på formiddagen. Rejselederen, der er med 
på hele turen, vil berige gæsterne med fortællinger og anekdoter undervejs.

Til lidt sen middag ankommer vi til den historiske 
Schackenborg Slotskro i Møgeltønder på den smukke 
brostensbelagte Slotsgade med Schackenborg Slot som 
nærmeste nabo. Vi nyder en dejlig menuen, som be-
står af sprængt svinekam med tilbehør og til dessert  
gammeldags æblekage med flødeskum. 

Efter middagen går turen til Sdr. Lügum for grænse-
handel, og vi har en time til at handle her.

Vi kører nu tilbage til Møgeltønder, hvor vi skal mødes 
med vores guide fra Sort Safari. Her er der kort intro-
duktion og nu starter vores safari med turen frem til 
stærenes overnatningssted (ca. 15-30 min. kørsel) 

Vi skal opleve Danmarks flotteste naturfænomen, Sort 
Sol som er, når landets største stæreflokke samles over 
marsken og opfører en ”himmelballet”. Sort Safari har 
som de eneste, mulighed for at føre os frem til landets 
største flokke og ind i ellers lukkede områder, hvor 

stærene ofte overnatter. Vi kører så tæt på observa-
tionspunktet som muligt og har som oftest en gå-tur 
(under 1 km) frem til stedet. Vi anbefaler varmt og 
gerne vind- og vandtæt tøj samt praktisk fodtøj (trave-
sko/støvler) eller evt. gummistøvler i tilfælde af regn. 
Medbring om muligt gerne kikkert. Det anbefales også 
at medbringe et vandtæt siddeunderlag. 

Efter en fantastisk aften går turen hjem og undervejs i 
bussen serveres der kaffe og sandwich. Det er tilladt at 
tage en lur i bussen, vi er hjemme sen aften.

I turen er inkluderet:
• Bustur i 4 stjernet luksusbus
• Rejseleder på hele turen
• To retters menu på Schackenborg Slotskro
• Grænsehandel
•  Tre timers Sort Sol med naturvejleder
•  Kaffe og sandwich i bussen
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