
EN NATURSKØN EFTERÅRSTUR TIL 
FYN RUNDT  

Odense – Bogense – Middelfart - Assens – Fåborg – Svendborg – Nyborg – Kerteminde 
 

med LandboSenior Herning den 6. – 8. september 2022 
 
Vi mødes ved Sagro, Birk Centerpark, Herning. 
    Kl. 7.30 starter vi på vores oplevelsestur til Fyn. 
 
Program tirsdag:      

       
                                   https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Villy_Fink_Isaksen 

 Vi kører mod og over den gamle Lillebæltsbro til 
Gals Klints Campingplads, hvor vi drikker kaffe med 
rundstykker. 
Herfra kører vi mod Hindsgavl, kører igennem 
dyrehaven, og videre langs kystvejen forbi Ronæs 

mod Sandager Næs. Turen går videre forbi Assens, 
Hagenskov  og Snave til Svanninge bakker. 
 
 
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Nico 

Herefter kører vi til Korinth, 
hvor vi stiger på 
Veterantoget, og kører med 
det til Fåborg.  
Vi spiser vores medbragte 
frokost undervejs. 
Turen går derefter gennem 
det sydfynske landskab mod 
Svendborg.                                                                                

            https://en.wikipedia.org/wiki/da:Creative_Commons Kilde Manfred Kapka  
 
Undervejs hertil gør vi ophold ved Bunkeren I Ollerup og får en 
rundvisning. Bunkeren er nabo til Ollerup Gymnastikhøjskole.  
Efter besøget  fortsætter vi mod Svendborg. Vi ser undervejs 
Hvidkilde Slot, og vi tager en kort byrundtur i bussen inden vi 
booker ind på vores hotel i Svendborg, hvor vi skal overnatte i  
2 nætter.  
Vi planlægger efter at være ved hotellet kl. 17.30.  
Senere mødes vi til spisning med 2 retter mad og aftenhygge. 
   
                        https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kaffe42 

Program onsdag: 
 
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kaare                                          
                                                                           https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Apeto 

Efter veloverstået morgenmad 
starter vi 2. dags 
program. 

 
Vi kører kl. 8.30 mod 
Svendborgsund, over broen til  
Tåsinge og videre til Valdemar Slot,  

hvor der er mulighed for en lille spadseretur.  
 
Derefter kører vi igennem Nørreskov til Landet kirke,  
hvor vi indtager vores formiddagskaffe og hører historien om 
Elvira Madigan og Sixten Sparre.  
                                                   

https://en.wikipedia.org/wiki/da:Creative_Commons


                                               https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Johannes_Vest&action=edit&redlink=1 
 
Vi forlader Tåsinge og kører ad snoede veje til Nyborg, hvor vi 
går eller kører på opdagelser. Vi spiser frokost i Nyborg.  
Dagen afsluttes med et besøg på Egeskov.  
Vi forventer at være tilbage 17.30. Aftensmad indtages på 
hotellet, og aftenen slutter med fælles hygge.  
 
 
                         https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Malen 

Program torsdag: 
 
Efter morgenmad starter vi på hjemturen. Vi kører kl. 8.30. 
 
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Hjart 

 
Vi kører mod Kerteminde hvor vi drikker formiddagskaffe.  
Efter pausen kører vi op over Hindsholm til Fyns Hoved,  
som er et udsøgt naturområde i Danmarks midtpunkt. 
Derefter går turen sydpå til Munkebo, hvor vi spiser frokost. 
Munkebo er sammen med Lindøværftet på listen over nationale 

                    industriminder. 
 
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Nico-dk 

 
Turen går videre til Odense, som vi kører igennem for at 
komme til Bogense. Undervejs hertil drikker vi kaffe ved 
Gyldensten Strand. Derefter 
kører vi ind i Bogense by.  
Vi skal her se Manneken Pis, 
som er en kopi af den 

          originale statue i 
Bruxelles.            

       
 https://web.archive.org/web/20161014151132/http://www.panoramio.com/user/1197399?with_photo_id=38728782 

 
 
                                       https://www.flickr.com/people/23063972@N00 
 
Den sidste del af turen på Fyn går til 
Middelfart,  hvor vi skal sejle under de  
to broer med Mira 3  
Vi spiser en let aftensmad om bord.  
 
Efter sejlturen går turen hjem ad.  
Vi forventer at være i Herning 21.30.                         https://www.flickr.com/people/88883738@N02   
                                                                                                                                              
 
 

Pris: kr. 3350 pr. person i delt dobbeltværelse –tillæg for enkeltværelse er 300 kr. 
Prisen dækker bustransport, overnatning, fuld forplejning bestående af: for- og 
eftermiddagskaffe de tre dage, 3 gange frokost, 2 gange morgenkomplet, 2 gange 
aftenmenu,1 gang let aftensmad, 1 genstand ved frokost og alle entreer og 
foredragsholder.  
 
Bindende tilmelding ved opringning til Tove på 40459256 fra 20. maj til 20. juni. 
Beløbet indbetales senest 26. juni på kortart 73  konto 84036358 
Turen gennemføres ved 40 tilmeldte. Der kan være 50 med på turen.         
Sørg selv for afbestilling. 
                                                                                        

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Nico-dk
https://www.flickr.com/people/88883738@N02

