
Ved Anlæget 20 . DK-7100 Vejle . Tel. +45 7585 7333
panter@panterrejser.dk . PanterRejser.dk

2 dages busrejse inkl. fuldpension

Fra tirsdag 24. til onsdag 25. maj 2022

Vi kommer rundt i det midtjyske og oplever historiske 
højdepunkter og smukke seværdigheder krydret med gode 
fortællinger og god mad. Vi overnatter centralt i området på 
hotel midt i Ikast. Lige ved rådhuset, kirken og strøget.

Inkl. i prisen 
✓ Kørsel i moderne 4* turistbus
✓ Bussen er bemandet med dygtig og rutineret chauffør
✓ Alle regler om køre- og hviletid overholdes 
✓ Dansk rejseleder på turen
✓ 1 x rundstykke og kaffe/te i bussen på udrejsen
✓ 1 x frokostsandwich
✓ 1 x middag på hotel
✓ 1 x overnatning på Hotel Medi, Ikast
✓ 1 x morgenmad
✓ 1 x éntré Søby Brunkulslejer m. guide
✓ 1 x entré Blicheregnens Museum
✓ 1 x frokost på Grønhøj kro inkl. underholdning 
✓ 1 x entré Morten Korch museum
✓ 1 x eftermiddagskaffe og kage
✓ Afgifter, udvidet ansvarsforsikring og bidrag til Rejsegarantifonden

Ikke inkl.
Yderligere drikkevarer, entréer etc.

Pris
Pr. person i dobbeltværelse Kr.  1.000,-
Tillæg for enkeltværelse Kr.    300,-
Ledsagere (ikke medlemmer) Kr.  1.700,-

Information og tilmelding

Til FOA Århus Seniorklub, Kirsten Lind, tlf. 6016 0807
Indbetaling ved klubmøderne
Sidste chance for indbetaling er 19. april 

Turen starter fra Viby Torv kl. 08:30 – hjemkomst ca. kl. 18 dagen efter.

Vi anbefaler at man tegner afbestillings- og rejseforsikring, kan bestilles hos eget 
forsikringsselskab eller hos Panter Rejser (Europæiske Rejseforsikring). 
Forbehold for ændringer i programmet
Panter Rejser er teknisk arrangør og medlem af Rejsegarantifonden nr. 1524
Panter Rejsers generelle bestemmelser er gældende.

Mange 
entréer og 

fuldpension 
inkluderet

Midtjyske oplevelser

Århus - Seniorklubben



Højdepunkter
✓ Den genfundne Bro
✓ Kongernes Jelling
✓ Søby Brunkulslejer
✓ Kongenshus Hede
✓ Grathe Hede og Monument
✓ Blicheregnens museum
✓ Mads Doss’ grav
✓ Grønhøj Kro og museum
✓ Dollerup Bakker
✓ E Bindstouw

Hotel Medi

Central beliggenhed i Ikast i 
Midtjylland som godt udgangs-
punkt for oplevelser. Egen 
restaurant og café på hotellet, 
hertil dejligt gårdmiljø med 
udeservering. Praktisk indrettede 
værelser med eget bad og toilet. 
Gratis trådløst WiFi og 
fladskærms-tv.

1. dag: Den genfundne Bro, Jelling Monumenterne og Søby 
Brunkulslejer
Efter afgang kl. 8:30 fra Viby Torv holder vi ind ved Den 
genfundne Bro og får et rundstykke med en kop kaffe. 
Herfra går turen til Kongernes Jelling, som er 
Nationalmuseets oplevelsescenter ved Jelling med 
fortællingen om vikingekongerne Gorm og Harald, deres 
runesten, den store skibssætning og den gigantiske 
palisade, der blev rejst for mere end 1000 år siden. Jelling 
er på UNESCO’s verdenskulturarvsliste siden 1994. Her kan 
man fordybe sig i området og udstillingerne indendørs. Fra 
Jelling går turen til Danmarks gamle Ruhr distrikt; Søby 
Brunkulslejre. Et 3000 tønder land stort naturområde med 
smukke brunkuls-søer og en spændende historie. Under 
besættelsen 1940-45 var Søby Brunkulslejerne en af 
Danmarks største og vigtigste arbejdspladser. Helt op til 
5.000 arbejdere sled i Søby Brunkulslejerne i de travleste 
perioder. Museet skildrer arbejds- og dagligdagslivet for de 
mange arbejdere. Udstillingen indeholder bl.a. fotos, 
værktøj og har tre autentiske arbejderhjem, 
Købmandsforretning, hejsespil, tipvognslokomotiv og 
grovsmedje. Vi får en guidet rundvisning i lejerne, hvor 
guiden levende fortæller om livet som brunkulsarbejder. 
Mætte af dagens indtryk går turen til Ikast hvor vi 
indkvarteres på vores hotel inden aftenens middag.

2. dag: Grathe Hede, Blicheregnes museum, Kongenshus 
Hede, Morten Korch museum og Dollerup Bakker
Efter morgenmad pakker vi bussen og kører til Grathe Hede 
hvor vi kigger på Grathe Stenen og Grathe Kapel til minde 
om Slaget på Grathe Hede. Derfra til Thorning/Lysgaard 
hvor St. St. Blichers var sognepræst ved Thorning Kirke som 
vi besøger og ligeledes det hyggelige Blicheregnens 
museum. Næste besøg er Kongenshus Hede hvor man 
stadig kan se store hedeområder som de var i Blichers dage 
inden vi på Grønhøj kro får en god frokost med 
underholdning og ser det tilhørende Morten Korch museum. 
Museet ved Grønhøj Kro blev etableret i 2013, og det 
indeholder bl.a. effekter skænket af Morten Korchs familie. 
Museet viser livet på landet i de gode gamle dage. Efter 
frokost går turen via Hald Hovedgård og ad smukke veje 
gennem Dollerup bakker. På den anden side af Hald Sø ser 
vi Lyshøj og Lysgaard Kirke samt ”E Bindstouw”. Vi finder et 
godt sted til kaffe og kage på hjemturen mod Århus. 
Hjemkomst ca. kl. 18.


