Sommerprogram
2018

Höganäs Saluhall og Wallåkra
Vi kører via Helsingør-Helsingborg til Höganäs og
besøger fabriksbutikken, hvor der er mulighed for at
gøre en god handel, og derefter videre til Höganäs
saluhall hvor vi spiser frokost. Efter frokosten går
turen til Wallåkra Stenkärlsfabrik hvor vi får
rundvisning samt kaffe og hjemmebagt kage. Her er
der mulighed for at købe stentøj i butikken. Efter en
dejlig dag går turen hjemad.
MENU: Dagens lunch incl. suppe, salater, brød og
måltidsdrik, kaffe og te.
Kaffe og hjemmebagt kage. 9 timers tur
PRIS: kr. 529,00 pr. pers. (incl. færge og entré)

Wallåkra samt Smålandet
Vi kører via Helsingør-Helsingborg til Wallåkra
Stenkärlsfabrik, hvor vi får rundvisning samt dejlig
frokost. Derefter går turen til Smålandet Elg- og
Bisonsafari, hvor vi oplever dyrene på tæt hold fra
safaritoget og slutter af med lidt sødt, inden turen
går retur til Danmark igen.
MENU: Ret med laks eller kylling, hjemmebagt
brød, vand og kaffe.
Kaffe og hindbærtærte med vaniljecreme.
MAX: 60 pers.
PRIS: kr. 664,00 pr. pers.
9 timers tur
(incl. færge og entré)
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Skåne - Sverige

Velkommen til Lyngby Turistfart’s sommerprogram 2018
Vi har hermed fornøjelsen, at præsentere vort sommerprogram, der igen i år giver mulighed for en
skovtur med mange dejlige oplevelser.
De nævnte menuer er kun forslag og kan selvfølgelig ændres til, hvad De måtte ønske, både koldt
bord, platte eller en anden varm ret, og prisen vil blive rettet ind derefter. MAX angiver max-antal
gæster i et lokale, mange af restauranterne har plads til flere gæster, blot fordelt i flere lokaler.
Arrangementerne er beregnet ud fra, at de foregår i dagtimerne på en af ugens 5 hverdage og med
min. 30 pers. pr. bus. Ved benyttelse af liftbus, skal De regne med et tillæg på kr. 35,- pr. pers. Ved
kørsel udover de nævnte timer, beregnes kr. 875,- pr. time pr. bus, alle priserne er incl. moms.

Vi glæder os til at arrangere Deres sommerudflugt

Skåne byder på en ganske anderledes natur, end den vi kender i Danmark. Dette ses tydeligt,
allerede når vi har passeret Øresundsbron eller har sejlet med Scandlines fra Helsingør til
Helsingborg.

Sofiero Slott, Helsingborg
Det dejlige kongelige Sofiero Slott ligger lidt nord
for Helsingborg, haven går direkte ned til Øresund,
så der er udsigt til Kronborg Slot. Her får i 45 min.
privat guidet rundtur skræddersyet efter jeres ønske.
MENU: Dagens kød- eller fiskeret inkl. salat, brød
og isvand.
Kaffe/te og hjemmebagt æblekage
m/vaniljesås
PRIS: kr. 622,00 pr. pers.
8 timers tur
(incl. færge og entré til slot og park)

Bosjökloster Slott og Fricks Spettkaksbageri
(handicapvenligt)
Turen går først til Bosjökloster Slott, smukt
beliggende ved Ringsjön. Efter frokosten er der
rundvisning, hvor vi bl.a. ser den gamle spisesal fra
1300 tallet samt naturligvis den imponerende
slotshave. Herefter går turen videre til Fricks
Spettkaksbageri, hvor vi nyder eftermiddagskaffen i
den vidunderlige rosenfyldte have, der er over 100
sorter. (der er naturligvis mulighed for at sidde
indenfor)
MENU: Kyllingefilet, marineret med urter fra
slottets egen urtehave, råstegte kartofler,
hvidvinssauce med urter samt salat incl.
brød, smør, bordvand og kaffe.
Kaffe og Spettkaksdessert m/lime-creme
fraiche og hindbærsauce. 8 timers tur
PRIS: kr. 628,00 pr. pers. (incl. bro og entré)
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Roskilde – Vestsjælland - Odsherred

Fejø – øen i Smålandshavet

I dette dejlige område er det nærliggende f.eks. at besøge Roskilde Domkirke, Vikingeskibsmuseet, Jægerspris Slot, Selsø Slot, Trelleborg, Holberg museet i Terslev, Birkegårdens Haver
v/Ruds Vedby, Ledreborg Slot, Sagnlandet, Andelslandsbyen v/Holbæk, Løve arbejdende mølle,
Holbæk Museum, Anneberg Samlingerne, Malergården, Sorø Kirke og Akademi, Holsteinsborg
Gods med H.C. Andersens værelser samt naturligvis Tystrup-Bavelse søerne.

Højby Kro v/Nykøbing Sjælland

Andelslandsbyen Nyvang v/Holbæk

(handicapvenligt)
MENU: Gammeldags kalvesteg med surt og sødt
samt nye kartofler.
Citronfromage.
Evt. rundvisning i Højby kirke.
Kaffe og lagkage.
MAX: 120 pers.
7 timers tur
PRIS:
kr. 471,00 pr. pers.

"Stedet hvor din fortid kommer til live"
(handicapvenligt)
(ikke fredag)
MENU: Glaseret skinke, hvide kartofler, stuvede
ærter, rødbeder, asier.
Kaffe og lagkage.
MAX: 100 pers.
7 timers tur
PRIS: kr. 609,00 pr. pers. (incl. entré og guide)

Vi sejler fra Kragenæs til Fejø, hvor guiden stiger
ombord og Æbleøen vises frem. På restaurant
Kvasen midt på øen, indtages frokosten inden vi
kører videre til Fejø Mølle, hvor Møllecafeen
serverer eftermiddagskaffen. Derefter går turen
retur til København.
MENU: Kylling med bådkartofler og salat incl. 1
gl. vin/øl/vand.
Kaffe og lagkage.
MAX: 50 pers.
10 timers tur
PRIS: kr. 519,00 pr. pers.
(incl. guide)

Birkegårdens Haver, Ruds Vedby
Spisestedet Orø, Orø
(handicapvenligt)
MENU: Lækker frokostbuffet m/11-12 retter incl.
2 øl/vand/vin. Inden eftermiddagskaffen,
kører vi en ø-rundtur m/guide og derefter
tid på egen hånd hvor Spisestedets eget
røgeri kan ses mv.
Kaffe og lagkage.
MAX: 110 pers.
7 timers tur
PRIS:
kr. 520,00 pr. pers.
(incl. Østre færge & guide)

(handicapvenligt)
(1/5-16/9).
Nyd nogle dejlige timer i det 33.000m2 store haveanlæg og hør Merry Sørensen fortælle om
Birkegårdens historie.
MENU: Hakkebøf m/bløde løg, hvide kartofler,
skysauce og hjemmelavet agurkesalat.
Romfromage.
Kaffe og småkager.
MAX: 70 pers.
7 timers tur
PRIS: kr. 491,00 pr. pers.

Fyn

Havn og Øl, Orø
(handicapvenligt)
MENU: Vi starter med en ø-rundtur m/guide og
derefter frokost efter aftale på Orøs
Havnekiosks overdækkede terrasse.
Herefter besøges Orø Bryghus hvor
brygmesteren inviterer til rundvisning og
prøvesmagning på sæsonens håndbryggede
øl. Er der nogle der ikke ønsker
ølsmagning, kan man i stedet få serveret
kaffe og lagkage på Galleri Outdoor, dette
aftales ved booking af turen.
MAX: 50 pers.
7 timers tur
PRIS:
kr. 497,00 pr. pers.
(incl. Østre færge & guide)

På turen til Fyn kan den smukke Storebæltsbro betragtes fra alle sider. Derudover byder Fyn på
Egeskov- og Nyborg Slot. Carl Nielsens Barndomshjem v/Nr. Lyndelse. H. C. Andersens Hus og
Brandts Klædefabrik i Odense. Fjord & Bæltcentret og Johannes Larsen Museet i Kerteminde.

Egeskov Slot, Kværndrup
Cafe Udsigten, Asnæs
(handicapvenligt)
Cafeen med vel nok Danmarks flotteste udsigt. Nyd
en gåtur gennem området bag cafeen, hvor bl.a
Esterhøjstenen og Nordisk Films stifter Ole Olsens
private gravkammer kan ses.
MENU: Grillet mørbrad og kyllingebryst
m/ovnbagte kartofler og spidskålsalat med
dressing og skysauce.
Kaffe/te og gammeldaws æblekage.
MAX: 100 pers.
7 timers tur
PRIS: kr. 451,00 pr. pers.

(handicapvenligt - men ikke slottet)
Turen går til Egeskov Slot, hvor vi får en lækker
frokost. Efter frokosten kan den dejlige park, den
store labyrint, alle vognmuseerne og slottet besøges.
kl. 15.00 inden hjemturen nydes eftermiddagskaffen.
MENU: Tynde skiver oksefilet m/Karl-Johan
svampe sauce, dertil dagens grøntsager
samt 1 øl eller vand.
Kaffe/te og dagens kage.
MAX: 120 pers.
9 timers tur
PRIS: kr. 777,00 pr. pers. (maj, juni, september)
(incl. bro og entré)
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Tåsinges berømte kærlighedsdramaer
Lokal historiefortæller kommer ombord i Svendborg
og fortæller spændende historier mens vi kører rundt
på øen. Frokost på Valdemar Slot der evt. kan
kombineres med besøg. Kaffe og kage hos Maria Da
Silva som rejste fra Madeira til Tåsinge… pga.
kærlighed.
MENU: Lækker frokost buffet.
Kaffe og kage.
MAX: 50 pers.
9 timers tur
PRIS: kr. 777,00 pr. pers/859,00 incl. slotsbesøg
(incl. bro og guide)

Tranekær Slotskro og Langelandsfortet,
Langeland
Turen går til Langeland, hvor der bliver serveret en
dejlig frokost på Tranekær Slotskro. Derefter køres
der til Langelandsfortet, der var bemandet under
Søværnet indtil 1993 og som nu er museum. På
vejen hjem nydes eftermiddagskaffen i bussen.
MENU: Flæskesteg med kartofler og brun sovs
inkl. grønt. Is med kage og frugt.
Kaffe og kage.
MAX: 65 pers.
10 timers tur
PRIS: kr. 726,00 pr. pers.
(incl. bro, guide og entré)

Går skovturen til Køge-Stevns området kan bl.a. besøges Køge Museum, Gjorslev Gods,
Stevnsfortet, Stevns Klint, Stevns Museum og Højerup gamle Kirke samt Stevnsfortet med de 1,7
km lange gange 18 meter under jorden, hvor der er 10 grader året rundt.

Bøgeskoven, Store Heddinge
(handicapvenligt)
MENU: Det store stevnske frokostbord m/flere
slags sild, incl. 1 øl eller vand.
Kaffe og kage.
MAX: 200 pers.
6 timers tur
PRIS: kr. 480,00 pr. pers.
Kombineret med besøg på Gjorslev Gods incl.
entré og rundvisning
PRIS:
kr. 530,00 pr. pers.

Tornøes Hotel og Johannes Larsen
Museet, Kerteminde
Efter en lækker frokost besøges Johannes Larsen
Museet, hvor vi får en 20 min. introduktion, inden vi
selv går rundt på museet. Eftermiddagskaffen nydes
på Tornøes Hotel inden turen går hjemad.
MENU: Frokost buffet m/hvide sild, karrysalat,
rødspættefilet, leverpostej m/bacon,
ribbensteg m/rødkål, ost, frugt, brød, kiks
og smør.
Kaffe og kringle.
MAX: 180 pers.
9 timers tur
PRIS: kr. 691,00 pr. pers.
(incl. bro, entré og guide)

Stevns

Kombineret med et besøg på Koldkrigsmuseet
Stevnsfortet, med rundvisning i undergrunden.
PRIS: kr. 643,00 pr. pers.
8 timers tur

Traktørstedet Højeruplund,
Store Heddinge
(handicapvenligt)
MENU: Kalvesteg m/grøntsager, rødvinssauce og
kartofler, incl. 1 glas vin, øl eller vand.
Citronfromage m/flødeskum.
Eller ”det store kolde bord”
Kaffe og lagkage.
MAX: 200 pers.
6 timers tur
PRIS: kr. 472,00 pr. pers./kr. 457,00 koldt bord
Kombineret med et besøg på Koldkrigsmuseet
Stevnsfortet, med rundvisning i undergrunden.
PRIS: kr. 635,00 pr. pers./kr. 620,00 koldt bord
8 timers tur

Mosede Fort og Jenners Seaside, Greve

Den Grimme Ælling og H.C. Andersens
Hus, Odense og Sejlads på fjorden
(handicapvenligt - men 2 trin til toilettet)
Efter frokosten besøges H.C. Andersens
barndomshjem og derefter sejltur på Odense Fjord
med Svanen, hvor eftermiddagskaffen nydes.
MENU: Ællingens frokostbuffet, stor dansk
frokostbuffet.
Kaffe og kage på fjorden
MAX: 40 pers.
9 timers tur
PRIS: kr. 680,00 pr. pers. (incl. bro og entré)

Rødvig Kro, Rødvig
(handicapvenligt)
MENU: Stor buffet m/3 slags sild, varmrøget laks,
rødspættefilet, æg & rejer, tarteletter,
ribbensteg, svinemørbrad, roastbeef samt
3 slags oste, incl. 1 øl/vand/gl. vin.
Kaffe med moccalagkage.
MAX: 100 pers.
6 timers tur
PRIS: kr. 470,00 pr. pers.

Vi starter med rundvisning på Mosede Fort hvor vi
hører den spændende historie om Danmark som
neutralt land under 1. verdenskrig. Frokosten nydes
på Rest. Jenners Seaside, beliggende på Mosede
havn, hvorefter turen går til det hyggelige
egnsmuseum Greve Museum.
Eftermiddagskaffen nydes i museets cafe..
MENU: Anretning m/karrysild, fiskefrikadelle,
krabbesalat incl. brød og smør samt 1 øl
eller vand.
Kaffe og kage.
MAX: 60 pers.
6 timers tur
PRIS: kr. 493,00 pr. pers. (incl. entré og guide)

Kombineret med et besøg på Koldkrigsmuseet
Stevnsfortet, med rundvisning i undergrunden.
PRIS: kr. 633,00 pr. pers.
8 timers tur
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Korsbæk på Bakken

Nordsjælland
En skovtur i det dejlige Nordsjællandske landskab, kan kombineres med en eller flere seværdigheder, f.eks. Louisiana, Kronborg Slot, Karen Blixen Museet, Horserødlejrens Museum,
Frederiksborg Slot eller Barokhaven i Hillerød.

Kysthusene, Gilleleje

Restaurant Fyrkroen, Gilleleje

MENU:

MENU: Gl. dags oksesteg m/tyttebær.
Is m/frugt. Incl. 1 øl/vand.
Kaffe og kage.
MAX: 100 pers.
6 timers tur
PRIS: kr. 488,00 pr. pers.

MAX:
PRIS:

Flæskesteg m/tilbehør samt dessert incl.
1 øl/vand/gl. vin
Kagebuffet med kaffe/te og kakao.
100 pers.
6 timers tur
kr. 482,00 pr. pers.

Sandskulpturfestivalen, Hundested
Vi starter med guidet tur på det gamle Hundested
Havn og værksteder efterfulgt af frokost på
Røgeristen. På havnen ligger også
sandskulpturfestivalen, som vi besøger og får en lille
introduktion til og her nydes eftermiddagskaffen.
MENU: Buffet incl. 1 øl, vand eller vin.
Kaffe og kage.
MAX: 100 pers.
7 timers tur
PRIS: kr. 521,00 pr. pers.
(incl. guide)

Matadors Korsbæk er åbnet på Bakken. Vi kan alle
huske hvordan vi trofaste sad foran tv’et og fulgte
med i vores alle sammens Matadorfamilie, og nu har
vi chancen for at genoplive minderne. Vi starter med
guidet rundvisning kl. 10.30 eller 11.30 og derefter
frokost på Postgården. Efter frokosten er der tid på
egen hånd inden vi kører Dem retur.
Åbent 26/3-31/8
MENU: Røget tun med aspargessalat.
Langtidsstegt landgris med bagt tomat,
mos af rodfrugter, kraftig skysauce og
dagens kartoffel.
MAX:
100 pers.
6 timers tur
PRIS:
kr. 518,00 pr. pers.
(incl. guide)
NB: Depositum på kr. 350,00 pr. pers. bedes
indbetalt ved booking.

Restaurant Fredensborghusene
(handicapvenligt)
Arkitekt Jørn Utzon har tegnet Fredensborghusene,
og her er muligheden for at se dette fantastiske sted.
MENU: Klassisk kold Dansk bord incl. 1
øl/vand/gl.vin.
Kaffe/te samt småkager.
MAX: 120 pers.
6 timers tur
PRIS: kr. 430,00 pr. pers.

Spisestedet Leonora, Frederiksborg Slot
(handicapvenligt)
MENU: Flæskesteg m/rødkål, kartofler og sovs
eller frokostanretning med 4 lækre ting,
incl. 1 øl/vand.
Kaffe og dagens lækre kage.
MAX:
100 pers.
6 timers tur
PRIS:
kr. 482,00 pr. pers.
kr. 602,00 pr. pers. incl. entré og
rundvisning på Frederiksborg Slot.

Møn - Lolland - Falster
Skævinge Kro, Skævinge
(handicap(handicapvenligt)
MENU: Kalvesteg stegt som vildt m/ brunede
kartofler, waldorfsalat, tyttebær og
flødesauce.
Hindbærmousse m/frisk frugtsalat.
Kaffe og lagkage.
MAX: 350 pers.
6 timers tur
PRIS: kr. 472,00 pr. pers.
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På Møn er der Møns Klint, Liselund, Fanefjord- og Elmelunde Kirke og Museumsgården ved
Præstekilde samt Danmarks Smykkemuseum på Empiregården i Stege. På Lolland-Falster frister
bl.a. Knuthenborg Safari Park, Maribo søerne, Maribo Kirke, Maglebrænde Kirke med den meget
omtalte altertavle, Museumsbanen Maribo-Bandholm og naturligvis Middelaldercentret.

Præstekilde Hotel, Stege
(handicapvenligt)
MENU: Flæskesteg med kartofler, sauce og
grøntsager incl. 1 øl eller vand.
Is m/bærcoulis og kagecrumble.
Kaffe og æblekage.
MAX: 200 pers.
8 timers tur
PRIS: kr. 515,00 pr. pers.
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Middelaldercentret, Nykøbing F.
Bliderne affyres kl. 12.00 og der er ridderturnering
tirsdag, onsdag, torsdag, lørdag og søndag kl. 13.30.
Gæstgiveriet ”Den Gyldne Svane” er bygget som en
folkestue kunne have set ud i en større dansk borg fra
slutningen af 1300-tallet. Belysningen klares af
stearinlys og serveringspersonalet er iklædt tidens
dragter.
MENU: Middelalderbuffet, spændende buffet med
alle de bedste retter fra middelalderen samt
1 krus øl/saft.
Kaffe og kage serveres på den
overdækkede terrasse.
MAX: 90 pers.
8 timers tur
PRIS:
kr. 620,00 pr. pers. (incl. entré)

Sydsjælland
Sydsjælland er rig på seværdigheder, her skal blot nævnes Gavnø Slot & Park, Gisselfeld
Slotspark, Herlufsholm, Fakse Kalkbrud, Faxe bryggeri, det lille røgeri i Præstø havn,
Pottemageriet Rødeled, Nysø Slot m/Thorvaldsens samling, Galleri- og skulpturparken Agerholm
v/Langebæk, Gåsetårnet og Danmarks borgcenter i Vordingborg eller en herlig sejltur på Karrebæk
Fjord m/Friheden.

Knuthenborg Safaripark, Bandholm
(handicapvenligt)
Ved ankomst til Knuthenborg kommer guiden om
bord på bussen, vi kører fem kvarter rundt i parken
mens guiden fortæller. Herefter er der frokost, tid
på egen hånd eller lidt ekstra kørsel rundt i parken.
Inden hjemkørslen nydes eftermiddagskaffen.
MENU: Flæskesteg m/hvide kartofler, rødkål, surt
og brun sovs.
2 stk pandekager med is.
Kaffe og æbletærte m/creme fraiche.
MAX: 300 pers.
8 timers tur
PRIS: kr. 757,00 pr. pers. (incl. entré & guide)

Hotel Vinhuset, Næstved

Karetmagerens Hus, Gavnø

Vi besøger Næstved Automobil & samlermuseum,
der repræsenterer næsten alle forretninger og erhverv
fra 50’erne. Derefter frokost på det smukke Hotel
Vinhuset.
Åbent 1/5-27/9
MENU: Kaffe og wienerbrød i museet.
Frokostbuffet inkl. 1 øl eller vand
MAX: 140 pers.
7 timers tur
PRIS: kr. 541,00 pr. pers (incl. entré)

(handicapvenligt)
MENU: Forloren hare bagt med bacon, hertil surt
og sødt, hvide kartofler samt
flødevildtsauce.
Citronfromage.
Kaffe og kringle.
MAX: 100 pers.
7 timers tur
PRIS: kr. 459,00 pr. pers.
Kombineret med besøg i Gavnø Slotspark,
Slotsbryggeriet, Slotskapellet, Sommerfugleland
mv. - i april/maj står ½ millioner tulipaner i fuldt
flor.
Kaffe og lagkage serveres i cafeen i Slotsparken.
PRIS: kr. 598,00 pr. pers. (incl. entré og guide)

Fanefjord Skovpavillon og Thorsvang
(handicapvenligt)
Vi starter med frokost på Fjanefjord Skovpavillon og
fortsætter til Thorsvang Samlermuseum hvor vi også
nyder eftermiddagskaffen.
MENU: Gammeldaws oksesteg m/glaseret perleløg,
bønner og karotter, kartofler og skysauce
samt surt og sødt. Incl. 1 øl, vand eller glas
vin.
Citronfromage med flødeskum.
Kaffe og kage.
MAX: 110 pers.
8 timers tur
PRIS: kr. 610,00 pr. pers.
(incl. entré)

Hotel Kirstine, Næstved
MENU: Flæskesteg med sprød svær, brunede og
hvide kartofler, surt og sødt. Bydes 1 gang.
Citronfromage. Eller buffet.
Kaffe og hjemmebagt kage.
MAX: 150 pers.
7 timers tur
PRIS: kr. 524,00 pr. pers

Lollesgaard, Nyord og Thorsvang
Vi starter med frokost på Lollesgaard på det
idylliske Nyord og fortsætter til Thorsvang
Samlermuseum hvor vi også nyder
eftermiddagskaffen.
MENU: Frokostplatte; 2 slags sild, hjemmelavet
pålæg, hjemmelavet hønsesalat, lunt og
ost, hjemmebagt brød, smørbart og fedt.
Kaffe og kage.
MAX: 44 pers.
8 timers tur
PRIS: kr. 528,00 pr. pers.
(incl. entré)
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De Hvide Svaner, Karrebæksminde
(handicapvenligt)
MENU: Gl.dags kalvesteg stegt som vildt m/hvide
kartofler, waldorfsalat, tyttebær, surt og
flødesauce, incl. 1 glas vin, øl eller vand.
Citron- eller romfromage.
Kaffe og lagkage.
MAX: 300 pers.
7 timers tur
PRIS: kr. 531,00 pr. pers.
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