Kære beboere i Andelsboligforeningen Vesterled.
For tre år siden havde vi en vellykket bustur til Læsø.
Året efter fik turen til Ringkøbing og Jyllands vestkyst
og sidste år besøgte vi Fyn og Lolland.
Hvis der er stemning for en ny tur, kunne det være

Sønderjylland rundt.
fra tirsdag den 17. august til torsdag den 19. august
med to overnatninger på Slukefter Kro nær Vojens.
Turen i korte træk:
Afgang med bus fra Nordvestvej kl. 8.00.
Første stop bliver Koldinghus i Kolding. Derefter kører vi til Skamlingsbanken.
hvor vi spiser vores medbragte frokost. På turen sydpå passerer vi grænsen,
som kong Christian ved genforeningen den 10. juli 1920 red over på den hvide
hest. Vi går en tur i Herrnhuternes by Christiansfeld og smager på de berømte
honningkager. I Haderslev kigger vi indenfor i den imponerende domkirke,
inden vi når frem til Slukefter kro ved Vojens.
Onsdag morgen kører vi til Foldingbro ved
Kongeåen, der var grænsen mellem Danmark og
Tyskland fra 1964 til 1918. I Hejrskov besøger en
moderne kostald med 2000 køer. I Ribe bestiger
vi domkirkens høje firkantede kirketårn med den
fine udsigt ud over Ribe å mod Kammerslusen. På
turen ned langs Sønderjyllands vestkyst kigger vi over på Mandø og Rømø. Vi spiser en god frokost i Ballum
Slusekro inden turen går til slusen ved Højer og til Møgeltønder med Schackenborg Slot. I Tønder besøger vi
på kunstmuseet med Wegners møbler. På turen tilbage til Slukefter Kro kigger vi indenfor ved Løgum
kloster.

Torsdag morgen kører vi en smut ud over Løjtland med de mange gamle skippergårde. Via Åbenrå til
Gråsten slot. Via Egernsund til Broager med besøg i kirken. Efter besøg på Dybbøl Banke spiser vi frokost i
Sønderborg. Derefter til Augustenborg på Als og til Fyns Hav, hvorfra færgen går til Bøjden på Fyn. Herfra
går turen hjem over Odense. Ændringer kan komme undervejs.

Vi kører med St. Grandløse Busser. Aftale med Slukefter Kro er ikke på plads, da der er lukket ned pt.
Når deltagerantallet kendes, udregnes den endelige pris, men de væsentligste poster er anført under
økonomi på næste side. Nærmere specificeret program vil foreligge senere. For at lodde stemningen for
turen til Sønderjylland, – og for ar sikre sig plads - bedes man snarest tegne sig på listen, der hænger i
mellemgangen.
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Økonomi vedrørende ”Sønderjylland rundt”.
Forventet pakkepris fra Slukefter Kro
2 overnatninger og 2 middage og morgencomplet
Kr. 1500,00 pr. person i dobbeltværelse
Kr. 1.800,00 pr. person i enkeltværelse
Når kroen åbner igen forhandles nærmere om endelig pris..
Frokost i Ballum - - ca. kr. 200,00
Frokost i Sønderborg - - ca. kr. 200,00
Drikkevarer under de to middage på hotellet og under de to frokoster.
Disse røde priser afregnes individuelt med Hotel/restaurant.

Hertil kommer fælles omkostninger, der afhænger af antal deltagere:
Tilbud fra St. Grandløse Busser. Ca. Kr. 24.000.00 + plus chaufførforplejning
Entreer til fire museer
Andet diverse til at forsøde rejsen med
I alt anslået til kr. 1100 pr. deltagerved ca. 36 deltagere.
Når deltagerantallet kendes, vil dette beløb blive opkrævet over ”køkkenregning”
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