Turprogram
Busture med spændende oplevelser

AOF Næstved & Susålandet
2040 4210
Klik på Hold nr. og gå direkte til tilmelding…
Vingårdsbesøg på
Rosenbækvin - bustur
Kom og få en inspirerende oplevelse på en lille hyggelig vingård i
Svansbjerg ved Køge. Der er på vingården ca.1000 vinstokke, fordelt
på 3 hvidvins- og 5 rødvinssorter. På vingården produceres rød, hvid
og rosévin ,samt hedvin, fadgæret kirsebær og æblevin,
druebrændevin og druegelé. Rosenbækvin har opnået mange
præmieringer for deres vine . På Rosenbækvin
Rosenbækvin foregår alle processer med håndkraft. Druerne bliver
ved høstet og nænsomt håndplukket og kun de bedste bliver brugt til
vinproduktion. Efter gæringen bliver vinen omstukket til rumænske, franske og amerikanske egetræsfade, hvor
vinen lagrer fra 9- 18 mdr. Der vil være rundvisning i vinmark og i vineri, med efterfølgende smagning af 5 af
vingårdens danske vine. Dertil serveres et lille traktement med brød og ost. Der er mulighed for at købe de
smagte vine, ved arrangementet.
Bindende tilmelding

Lørdag d. 8. oktober 2016
Opsamlingssted: Rådmandshave, 4700 Næstved
Hold nr. 162-997

kl. 09.30-13.00
Pris kr. 350,-

Tur til Odense - Den fynske landsby og TV2
Vi skal på en pragtfuld tur til Odense, hvor vi besøger Den Fynske Landsby.
Efter besøget får vi en spændende rundvisning på TV2. Frokostbuffet
indtages på restaurant Den Grimme Ælling.
Prisen er incl. bus, broafgift, entre, rundvisning, frokost (excl drikkevarer)
Foto: Odense By´s Museer

Bindende tilmelding

Lørdag d. 1. oktober 2016
Opsamlingssted: Rådmandshaven i Næstved
Hold nr. 162-991

kl. 7.45-18.45
Pris kr. 795,-

1 dags tur til ”Sort Sol”
-Med grænsehandel og aftensmad
på Schackenborg Slotskro.
Sort Sol er Danmarks vildeste og mest kendte
naturfænomen, når landets største stæreflokke "danser"
over marsken omkring Nationalpark Vadehavet i
grænseområdet mellem Danmark og Tyskland. Det
foregår hvert forår og efterår. Stærene samles for at
”tanke op” i insektlaver, både til videretrækket og så de
bliver i stand til at gennemføre den krævende
yngleperiode. For stærene er marsken verdens vigtigste
og bedste restaurant. ”Dansen” er ikke for sjov. De
hurtigt skiftende, fantastiske former på himlen opstår, når stærene forsøger at undgå de angribende rovfugle. En
drabelig kamp på liv og død, som ikke kan beskrives, men som deltagerne kommer til at opleve helt tæt på.
Program:
11:30 Ops. Rådmandshaven Næstved
Bustransport via Storebæltsbroen med passende pauser.
Vi nyder en sandwich og en vand i bussen.
15:00 Grænsehandel hos Fleggaard i Süderlügum
17:00 Aftensmad på Schackenborg Slotskro (Ekskl.
Drikkevarer)
18:30 ”Sort sol” med lokal guide (BEMÆRK: Ingen 100%
garanti for ”sort sol”, da Stærene selv bestemmer !).
21:00 Hjemkørsel med passende pauser via Storebælt
BEMÆRK: PAS skal medbringes, da vi ikke ved om stærene
går til ro på den danske, eller tyske side af grænsen.

Prisen dækker bustransport, kaffe i bussen hele dagen, broafgift,frokostsandwich, aftensmad, guide samt
dansk/tysk moms.
Bindende tilmelding – Husk pas

Lørdag d. 15. oktober 2016
Opsamlingssted: Rådmandshaven i Næstved
Hold nr. 162-996

kl. 11.30-00.30
Pris kr. 775,-

Tur til Århus, Aros og Den Gamle By
Udturen går via Storebæltsbroen over Fyn til Jylland.
Når vi ankommer til Århus skal vi besøge Kunstmuseet
AROS. Efter besøget er det mulighed for på egen hånd at se
Latinerkvarteret, Århus Domkirke eller Åbouleva
rden. Vi fortsætter og besøger Den Gamle By. Absolut et
besøg værd.
BOY er lavet af kunstner Ron Mueck. Foto AROS
Prisen er inkl. bustur, broafgift samt entre til Aros og Den
Gamle By

Bindende tilmelding

Lørdag d. 29. oktober 2016
Opsamlingssted: Rådmandshaven i Næstved
Hold nr. 162-992

Bustur til Stevns
Vi skal på en spændende tur til Koldkrigsmuseet, hvor vi får
en guidet tur i det underjordiske fort. Efter dette spiser vi
en lækker frokostbuffet på Traktørstedet Højeruplund. Efter
frokosten skal vi på en guidet "Verdensarvtur". Turen starter
i Stevns Museums udstilling der beretter om hvorfor Stevns
Klint er UNESCO verdensarv. Derefter går vi sammen ned og

kl. 7.20-20.40
Pris kr. 665,-

ser den gamle kirke, der ligger på kanten af klinten.
Efter dette fortsætter turen til Flinteovnen på havnen i Rødvig inden hjemturen påbegyndes. Denne tur er ikke for
gangbesværede. Foto: Koldkrigsmuseum Stevnsfort
Prisen er inkl. bustur, guide, entreer samt frokostbuffet (excl. drikkevarer) Bindende tilmelding

Lørdag d. 29. april 2017
Opsamlingssted: Rådmandshaven i Næstved
Hold nr. 171-991

kl. 9.00-17.55
Pris kr. 750,-

Juletur til Karls
Erlebnishof
Når alle er i bussen sætter vi kursen mod Gedser hvor vi
skal med færgen til Rostock. Når vi kommer i land vil der
være mulighed for at shoppe igennem i Bordershoppen
inden vi kører videre mod vores mål "Karls Erlebnishof"
hvor der er ægte julestemning overalt. På hjemturen nyder
vi den store buffet på færgen.
Prisen er incl. bus, entreer samt buffet på færgen (excl.
drikkevarer).

Bindende tilmelding

Lørdag d. 26. november 2016
Opsamlingssted: Rådmandshaven i Næstved
Hold nr. 162-993

Tåsinge og Langeland
En dejlig dag starter og vi kører til færgeoverfarten i Tårs.
Der er mulighed for at købe forplejning under sejsturen. Vi
får en rund-visning på Valdemar Slot og herefter besøges
Sixten Sparre og Elvira Madigans grav. Frokosten nydes på
Restaurant Bregninge Mølle.
Efter frokost besøger vi Bregninge Kirke hvor der er en flot
udsigt fra tårnet. På tilbagevejen til Langeland er der besøg i
og introduktion for museet Souvenariet. Turen hjem bliver
med afgang fra Tårs. Foto venligst udlånt af Valdemar Slot
Prisen er inkl. bustur, færgeoverfart, entreer, rundvisninger
samt frokost (excl drikkevarer)

Bindende tilmelding

kl. 6.50-20.50
Pris kr. 645,-

Lørdag d. 20. maj 2017
Opsamlingssted: Rådmandshaven i Næstved
Hold nr. 171-992

kl. 6.35-20.05
Pris kr. 840,-

Egeskov Slot
Så skal vi igen besøge Fyn, denne gang det smukke Egeskov
Slot med den fantastiske park, museet med de historiske
cykler og unikke veteranbiler, klassiske sportsvogne og
modeudstilling fra slotsfruernes gemmer og midt i hjertet af
haven finder du Galleri Ahlefeldt hvor grevens kunst kan ses.
Vi spiser en fælles frokost på Café Jomfru Rigborg.
Foto venligst udlånt af Egeskov Slot
Prisen er inkl. bustur, færgeoverfart, entreer samt frokost
(excl drikkevarer)
Bindende tilmelding

Lørdag d. 10. juni 2017
Opsamlingssted: Rådmandshaven i Næstved
Hold nr. 171-993

kl. 8.05-18.40
Pris kr. 840,-

