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Dag 1 – Maribo Domkirke (A)
Turen går fra Lemvig Idræts- og Kultur-
center kl. 07:30 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 rundstykker og 
kaffe i bussen. Frokosten nyder vi på re-
staurant Bregninge mølle. Vi fortsætter 
til Spodsbjerg, hvorfra vi kl. 14.30 sejler 
ca. 1 time til Tårs på Lolland. Fra Tårs 
kører vi ad smukke veje til Maribo og 
besøger den gotiske Maribo Domkirke. 
Her ligger Leonora Christine begravet. 
Der er aftensmad på hotellet.

Dag 2 – Fejø med lokal guide
I dag skal vi besøge Danmarks skønne-
ste ø, Fejø. Vi kører til Kragenæs havn 
og 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 histo-

rie, livet som øbo og hvordan han var 
med til at gøre et arkæologisk fund af 
de verdensberømte Fejøbægre. På tu-
ren gennem Fejøs rige natur besøger 
vi bl.a. den lokale kirke fra 1265, den 
stadig fuldt funktionsdygtige mølle 
og Dybvig havn, der med sine smukke 
omgivelser danner grobund for ro til 
sjælen. Vi spiser frokost på den lokale 
Fejø Kro og nyder lagkage og kaffe ved 
møllen.

Vi sejler retur til Kragenæs havn ved 
16-tiden og slutter dagens udflugt af 
med at besøge Dodekalitten. Med ud-
sigt over Smålandsfarvandet står de 12 
stenstøtter. Disse flotte skulpturer er 
placeret midt i et landskab, der er fuldt 
af historie, og med den rumlige elek-
troakustiske musik, der klinger inde i 
cirklen, skabes til sammen et fantastisk 
monument. Dette kunstværk er et var-
tegn for Lolland og en enestående op-
levelse.

Dag 3 – Møn  
Turen gå over Bogø og den nye Farøbro 
til den smukt udsmykkede Fanefjord 
kirke. Man taber næsten pusten, når 
man træder ind i kirken og ser den for-
nøjelige bibelske graffiti. 

Her fra videre til Møns Klint, hvor der 
bliver ophold ved de karakteristiske 
hvide klinter. I Stege, Møns hovedstad, 
tager vi i bussen en kort byrundtur 
forbi fæstningsanlægget, voldene og 
Mølleporten. 

Vi  slutter på det kendte Møn Bryghus 
og skal på en interessant rundvisning 
med herlig ølsmagning. 

Inden vi kommer helt hjem gør vi stop i 
Herning på Hotel Dolphin hvor en her-
lig 2-retters middag venter.

Tag med Ans Rejser og Bæks busser når turen går til de danske Sydhavsøer, hvor du kan se frem til 

at opleve den enestående natur og unikke øidyl. Fra jeres base i Maribo på Lolland kommer vi på 

fantastiske udflugter og guidede ture som giver en helt særlig indsigt i områdets seværdigheder. 

Med lokalguiden Kim, som er fastboende på Fejø, skal vi opleve øens smukke natur og historiske 

fortælling. Vi skal besøge Møn, hvor storslået natur og spændende fortællinger om historien venter  

- og så skal vi naturligvis ikke snydes for en rundvisning og ølsmagning på Møns Bryghus.

DE DANSKE SYDHAVSØER
MED ANS REJSER  
OG BÆKS BUSSER Langeland

Lolland Falster
Møn

3 dage 
kun  

kr. 3.395
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 05.09. - 07.09. 3 dage 3.395

 AFGANG VARIGHED PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer
• Busrejse med Bæks busser
• Ophold i delt dobbeltværelse
• Rundstykker og kaffe i bussen
• Frokost på Bregninge Mølle
• 2 x morgenmad på Maribo Søpark
• 1 x frokostsandwich
• 2 x aftensmad på Maribo Søpark
• 1 x aftensmad på Dolphin Hotel 

Herning
• Lokal guide på Fejø
• Frokost på Fejø Ny Kro
•  Kaffe og lagkage på Fejø
• Rundvisning med smagsprøver på 

Møn Bryghus
• Transport og udflugter ifølge  

program
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person
• Enkeltværelse kr. 600

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

Tilmelding til Ans Rejser på  
70 26 00 49 eller rejs@ansrejser.dk
Sidste tilmelding d. 14/6

 Afgang fra Lemvig Idræts- og kul-
turcenter kl. 07:30

Hotel Maribo Søpark

Farøbroen


