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Sommerprogram 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

Lyngby Turistfart´s sommerprogram 2022 

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, evt. platte eller en anden varm ret, og prisen 

vil blive rettet ind derefter. Er der ikke nævnt drikkevarer til 

frokosten, skal dette tilkøbes. 

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. 36,- pr. 

pers.  

Ved kørsel udover de nævnte timer, beregnes kr. 925,- pr. time pr. 

bus.  

Alle priserne er incl. moms. 

Vi tager forbehold for yderligere covid-19 restriktioner. 
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Sofiero Slott, Helsingborg 

10.00 Afgang med bus fra København   

 via færge Helsingør-Helsingborg til Sofiero Slott med de ca. 

10.000 rododendronbuske af 500 forskellige sorter og med 

udsigt  over Øresund og til Sjælland. 

12.00 nydes dagens kød- eller fiskeret incl. salat, brød og isvand på 

Café Glasverandaen 

13.15 60 min. guidet rundtur på slottet eller i den smukke have 

15.15 Kaffe eller the med hjemmebagt æblekage med vanillesauce 

på Café Glasverandaen 

16.00 Bussen kører retur 

18.00 Slut i København 

   

Max 65 pers. / 8 timers tur 

Kr. 686,- pr. pers.  

 

 

Bosjökloster Slott & Fricks Spettkaksbageri 

10.00 Afgang med bus fra København via Øresundsbroen 

til ”Ringsjöns perle” Bosjökloster Slott, Sverige – der 

formentlig blev grundlagt i 1080’erne som et 

benediktinerkloster.  

12.00 Serveres der hjemmemarineret laks med dildstuvede 

kartofler, grøntsager og nybagt brød incl. isvand og kaffe 

13.00 Rundvisning på Bosjökloster Slott  

14.30 videre til Fricks Spettkaksbageri, hvor der nydes kaffe og den 

svenske traditionsrige spettkaksdessert m/lime-

cremefraiche og hindbærsauce 

16.00 Bussen kører retur 

18.00 Slut i København 

 

Max 70 pers. / 8 timers tur 

Kr. 666,- pr. pers.  
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Faxe / Kalklandet 

10.00 Afgang med bus fra København,   

 til Faxe, hvor vi starter med et lille besøg i Faxe Kirke, hvor

 flotte kalkmalerier i våbenhuset og de nye 

glasmosaikvinduer bl.a kan ses. Derfra går man over på  

 Danhostel  

12.00 Her serveres kalvesteg stegt som vildt, waldorfsalat, 

tyttebær, hvide kartofler og vildtsauce, hertil 1 gl. vin, øl 

eller vand. Dessert: Citronfromage 

13.45 møder man guiden i Geomuseet, som vil fortælle om stedet 

og vise haven og prismet, hvor det kan være svært at løsrive 

sig fra det imponerende kalkbrud.  

15.00 Kaffe og lagkage på Danhostel Faxe 

15.45 Bussen kører retur 

17.00 Slut i København 

   

Max 60 pers. / 7 timers tur 

Kr. 629,- pr. pers.               

   

 

 

 

 

Sandskulpturfestivalen / Hundested Havn 

10.00 Afgang med bus fra København,   

 hvor vi kører mod det dejlige område ved Hundested Havn  

 med den flotte sandskulpturfestival. 

11.00 Besøges glaspusteriet med guide der fortæller om glassets 

historie og de forskellge teknikker 

12.00 Frokost med lun ret, der serveres på fade på bordet incl. 1 

øl/vand/gl. vin på ”Café Sommerlyst” (tilbygning på havnen) 

13.30 Guiden viser rundt på sandskulpturfestivalen  

14.30 Kaffe og dagens kage  

15.00 Bussen kører retur 

16.00 Slut i København 

   

Max 50 pers. / 6 timers tur (13/5-23/10) 

Kr. 510,- pr. pers.  
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Skævinge Kro / Jægerspris Slot 

10.00 Afgang med bus fra København via den nye  

 Kronprinsesse Marys Bro 

 til Jægerspris Slot, bygget i 1300-1400 tallet,  

 hvor der vil være en ca. 50 min. omvisning  

12.30 videre til Skævinge Kro 

13.15 her serveres der gammeldags flæskesteg m/rødkål, surt, 

brunede og hvide kartofler og sky sauce. 

 Vaniljeis med pærer og chokoladesauce. 

 Kaffe med hjemmebagt kage. 

15.00 Bussen kører retur 

16.00 Slut i København 

   

Max 200 pers. / 6 timers tur / tirs-fre 

Kr. 578,- pr. pers.  

 

 

 

 

 

 

 

Tornøes Hotel / Johannes Larsen Museet 

09.00 Afgang med bus fra København, via Storebæltsbroen 

til det smukke gamle hotel ved havnen i Kerteminde.  

11.30 I restauranten med pragtfuld udsigt over Kerteminde fjord 

og havn, vil der være en lækker frokostbuffet m/hvide sild 

m/løg, kapers og karrysalat, pandestegt rødspættefilet, 

husets leverpostej m/bacon og ristede champignons, 

ribbensteg med rødkål, forskellige oste, brød og smør. 

13.00  Kører vi til Johannes Larsen Museet hvor vi får 20 min. 

introduktion inden vi selv går rundt på museet. 

14.45 Retur til Tornøes Hotel 

15.00  Kaffe og lagkage 

15.45 Bussen kører retur 

18.00 Slut i København 

   

Max 180 pers. / 9 timers tur / tirs-fre 

Kr. 717,- pr. pers. 
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Femern Bælt udstillingen 

10.00 Afgang med bus fra København 

til Oreby Kro ved foden af Sakskøbing Fjord med den 

smukkeste udsigt. 

11.15 5 herligheder fra køkkenet med brød og smør incl. 1 øl, 

sodavand eller gl. vin samt rabarbercrumble tærte med 

pisket creme fraiche, karamel og bær incl. kaffe/te 

12.45 Køres der til Femern Bælt udstillingen  

13.30 ½ times guidet rundvisning og ca. 14.30 videre til de 2 

udsigtsplatforme, hvor du med kikkert kan komme helt tæt 

på byggeriet.  

15.15 Bussen kører retur og der nydes kaffe og muffin i bussen 

undervejs 

17.15 Slut i København 

   

Max 50 pers. / 8 timers tur 

Kr. 605,- pr. pers. 

 

 

 

 

 

 

Fanefjord Skovpavillon / Thorsvang Samlermuseum 

10.00 Afgang med bus fra København 

hvor vi kører sydpå til Fanefjord Skovpavillon på Møn.  

12.00 Serveres der gammeldaws oksesteg m/glaseret perleløg, 

bønner og karotter, kartofler og skysauce, surt og sødt. 

Hertil 1 øl, vand eller gl. vin. 

 Citronfromage med flødeskum. 

13.30  Kører vi videre til det spændende samlermuseum Thorsvang, 

hvor du vil opleve den vidunderlige verden af i går. Gå en tur 

gennem de gamle butikker og værksteder, der bugner af 

alverdens ting fra da farfar var ung. 

15.15  Kaffe og kage i cafeen 

16.00 Bussen kører retur 

18.00 Slut i København 

   

Max 110 pers. / 8 timers tur 

Kr. 657,- pr. pers. 
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Bøgeskoven og evt. Koldkrigsmuseet, St. Heddinge 

10.30 Afgang med bus fra København 

til traktørstedet Bøgeskoven, hvis historie tager sin 

begyndelse i 1875.  

12.00 nydes tratørstedets frokostbord med hjemmelavede 

lækkerier tilberedt fra bunden, incl. 1 øl, vand eller gl. vin. 

 Efter frokosten kan man evt. gå en tur i det smukke område. 

14.30  Kaffe og kage 

15.15 Bussen kører retur 

16.30 Slut i København 

   

Max 200 pers. / 6 timers tur 

Kr. 509,- pr. pers. 

 

 

Kombineret med besøg på Gjorslev Gods 

Kr. 618,- pr. pers. / 7 timers tur 

Kombineret med besøg på Koldkrigsmuseet Stevnsfortet 

Kr. 758,- pr. pers. / 8 timers tur 

Husk trøje, der er kun 10 grader under jorden. 

 

 

 

Hotel Vinhuset / Automobilmuseet, Næstved 

09.30 Afgang med bus fra København 

hvor vi kører sydpå mod Næstved Automobil & 

Samlermuseum, der repræsenterer næsten alle foreninger 

og erhverv fra 50’erne. 

Der vil være kaffe og nybagt kage ved ankomst til museet. 

13.15 Frokostbuffet incl. 1 øl eller vand på det smukke Hotel 

Vinhuset. 

15.00 Bussen kører retur 

16.30 Slut i København 

   

Max 140 pers. / 7 timers tur 

Kr. 634,- pr. pers. 
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Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk 

09.30 Afgang med bus fra København 

til ”stedet hvor din fortid kommer til live”.  

11.00 ankomst Andelslandsbyen  

11.30  frokost i Madam Blå, hvor der serveres dagens varme ret 

incl. 1 genstand 

13.00 tid til at gå rundt og opleve husene, stemningen og hvordan 

hverdagen har været i midten af 1900-tallet 

14.30  Kaffe og lagkage i Madam Blå 

15.15 Bussen kører retur 

16.30 Slut i København 

   

Max 100 pers. / 7 timers tur / tirsdag og torsdag 

Kr. 663,- pr. pers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birkegårdens Haver, Ruds Vedby 

10.00 Afgang med bus fra København 

til Birkegårdens Haver, Kalundborg Kommunes mest besøgte 

turistattraktion, med et 33.000m2 stort haveanlæg, bl.a. 

Danmarks største japanske have.  

12.00 serveres dagens varme ret i Cafe Klokkeblomst. 

 Foredrag om Birkegårdens Haver af Merry Sørensen (med 

forbehold for, at hun er ledig) 

 Kaffe med lun æbletærte og flødeskum 

15.30 Bussen kører retur 

17.00 Slut i København 

   

Max 70 pers. / 7 timers tur (30/4-25/9) 

Kr. 549,- pr. pers. 
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Sporvejsmuseet / Gyrstinge Skovkro 

09.30 Afgang med bus fra København  

hvor vi kører mod Danmarks længste museum, som holder 

særåbent for os. Museet er et af de 5 førende af sin art i 

verden 

10.30 tid på egen hånd i museet og selvfølgelig også en tur med 

sporvognen  

12.30 Vi kører videre til Gyrstinge Skovkro  

13.00 her nydes ta’ selv bordet med retter fra det danske og 

nordiske køkken, hertil en øl, vand eller gl. vin 

14.30 Bussen kører retur 

15.30 ca. slut i København 

   

Max 145 pers. / 6 timers tur 

Kr. 661,- pr. pers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spisestedet Leonora / Frederiksborg Slot 

10.00 Afgang med bus fra København,   

til det imponerende Frederiksborg Slot, bygget i år 1600-

1625 af Christian IV i hollandsk renæssancestil. Her vil der 

være 1½ times rundvisning med guide på slottet eller tid på 

egen hånd i den smukke Barokhave 

13.00 vil der på Spisestedet Leonora, lige ved siden af slottet, blive 

serveret gammeldags oksesteg med surt, sauce og kartofler 

incl. 1 øl/vand samt kaffe og dagens kage.  

15.00 Bussen kører retur 

16.00 Slut i København 

   

Max 50 pers. / 6 timers tur 

Kr. 495,- pr. pers. uden slotsbesøg 

Kr. 633,- pr. pers. incl. entré og guide  
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Søfartsmuseet og Fyrkroen 

10.00 Afgang med bus fra København 

ad strandvejen til det prisvindende og spændende 

underjordiske Søfartsmuseum i Helsingør 

11.00 kaffe og kanelsnurre i cafeen og derefter tid på egen hånd 

13.30 kører vi mod Fyrkroen i Gilleleje, hvor man efter aftale kan 

gå op i det gamle fyrtårn 

14.00 Buffet incl. 1 øl, sodavand eller gl. vin 

16.00 Bussen kører retur 

17.00 Slut i København 

   

Max 140 pers. / 7 timers tur / tirs-fre 

Kr. 654,- pr. pers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrehavsbakken 

10.00 Afgang med bus fra København,   

 til Dyrehavsbakken  

11.00  Her starter 1 times rundvisning på Bakken 

12.30 frokost på Bakkens Perle, hvor der serveres flæskesteg med 

rødkål, brune og hvide kartofler samt skysauce 

 Gammeldags æblekage med flødeskum 

14.00 er det tid til 30 min. bankospil med flotte præmier, hertil 

serveres en kop kaffe 

15.15 Bussen kører retur 

16.00 Slut i København 

   

Max 100 pers. / 6 timers tur 

Kr. 519,- pr. pers.  
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Holmegaard Værk 

10.00 Afgang med bus fra København  

 til Holmegaard Værk ved Næstved, hvor man bl.a kan se 

hele Holmegaards glas historie og verdens største Kähler 

samling. 

11.30 starter vi med guidet rundvisning hvor man også vil se en 

glaspuster i arbejde 

12.30 serveres 3 stk. flotte uspec. smørrebrød i restauranten 

 og derefter er der tid på egen hånd 

14.15 Kaffe/the og hjemmebagt kage i restauranten 

14.45 Bussen kører retur 

16.00 Slut i København 

   

Max 50 pers. / 6 timers tur / tirs-fre 

Kr. 575,- pr. pers. 

 

 

 

 

 

 

 

Gavnø Slot  

10.00 Afgang med bus fra København,   

 hvor vi kører til Gavnø Slot ved Næstved. Et helstøbt rokoko 

 slot, som der er ganske få af i Danmark.  

12.00 Serveres årstidens buffet i Café Tulipanen 

13.15 1 times guidet slotsbesøg eller havevandring 

14.45 Kaffe og muffin i Cafe Tulipanen 

15.30 Bussen kører retur 

17.00 Slut i København 

   

Max 100 pers. / 7 timers tur 

Kr. 658,- pr. pers.  
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