
v/ Lone Holm-Tygesen

Se vore 
anmeldelser 
på Trustpilot

Medlem af

Ærøvej 123
6100 Haderslev
Tlf. +45 74 52 49 23

Mobil +45 22 10 24 30
info@adventureholidays.dk
www.adventureholidays.dk

KULTUR - NATUR OG VANDRETURE
TØNDER MARSKEN & SORT SOL - 4 DAGE

Tirsdag den 13. oktober - fredag den 16. oktober 2020
Tirsdag den 20. oktober - fredag den 23. oktober 2020

Vores gæster har taget “Vandretur ved Vestkysten” med storm så 
vi har arbejdet på en ny tur.

Vi har på denne tur temaet: Kultur - natur og vandreture ved 
Tønder Marsken - Nationalpark Vadehav og forhåbentlig Sort sol. 

Vi starter med at besøge Vadehavscentret i Ribe hvor vi alle 
mødes. Vi får et indgående kendskab til fugleliv og Marsklandet 
som findes ved Nationalpark Vadehav som er optaget på UNESCO 
Verdens kulturarv.  

Vi har en spændende heldagstur til Møgeltønder. Guidet tur på 
Schakenborg Slot. Frokost på Schackenborg Slotskro.Vi slutter 
med at vandre tilbage til Rudbøl Grænsekro.  

På tredie dagen fortsætter vi med guidet byrundtur i Tønder samt 
besøg på Tønder Kunstmuseum. Vi skal  besøge Vandtårnet hvor 

møbelarkitekt Hans J. Wegner har doneret 37 stole til hans fødeby. 
Om eftermiddagen er der tid til en vandretur på Marskstien - en 
tur på omkring 10 km. 

Sidste dag går vi fra Rudbøl Grænsekro til Nolde museum. Vi  får 
en guidet rundtur. Vi skal idag huske pas -  da museet ligger på 
den anden side af grænsen.

Transport: Vi bruger vor egne private biler.
Måltider:  Alle måltider inkluderet: morgenmad, frokost & 

aftensmad.
Overnatning:  Rudbøl Grænsekro  - 3 nætter. 

Værelser med eget bad & toilet. 
Enkeltværelse tillæg kr. 600.- pr. person

Guider: Lone, Synnøve & Maja

Pris kr. 3.450,- pr. person 
alt inklusiv - undtagen drikkevarer 

Tilmelding: 
www.adventureholidays.dk/rejsemaal/vandreture-i-danmark
Deadline for tilmelding 20. september 2020. Begrænset antal pladser
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DAG 1: 
TIRSDAG DEN 13. OKTOBER 2020 
TIRSDAG DEN 20. OKTOBER 2020
Vi mødes på Vadehavscentret i Ribe kl. 10.00. Her skal vi have en 
guidet tur i Dorthe Mandrups smukke arkitektoniske og prisvin-
dende bygningsværk, der næsten virker som om det vokser op 
af jorden – skånsomt tilpasset marsklandet. Her får vi et indblik 
i Vadehavets spændende dyreliv og UNESCOS beskyttede natur 
område. Bagefter bliver der tid på egen hånd til at se sig omkring i 
det spændende museum.

Vi medbringer frokost & drikkevarer.

Vi tager videre ud i Marsklandet, et landskab der synes vildt og 
ustyrligt, og hvor vi ser nærmere på det rige fugleliv og digerne 
omkring Højer. Vi skal vandre på Marskstien, og vi skal ud og se 
det flade landskab omkring Højer, Højer Sluse og bliver på den 
måde introduceret til Tøndermarskens helt særlige kendetegn.
Vandreturen er ca. 5 km.  

Sidst på eftermiddagen ankommer vi til Rudbøl Grænsekro, hvor 
vi bliver indkvarteret de næste 3 dage.

Aftensmad på Rudbøl Grænsekro.

DAG 2: 
ONSDAG DEN 14. OKTOBER 2020 
ONSDAG DEN 21. OKTOBER 2020
Efter morgenmaden gør vi klar til en vandretur med start fra 
Rudbøl Grænsekro mod Møgeltønder. Vandreturen i dag er ca. 14 
km – men vi har mulighed for at lave en alternativ rute på 7,5 km.

Ved ankomst til Møgeltønder skal vi besøge Schackenborg Slot og 
på en guidet rundvisning og se nærmere på Møgeltønder.

Bagefter ser vi nærmere på byen Møgeltønder. Efter rundvisnin-
gen kommer næste highlight,  nemlig frokost på Schackenborg 
Slotskro. Det er en hyggelig Kgl. Privilegeret kro fra 1687, naboen 
til Schackenborg Slot.

Efter frokosten går vi en anden rute hjem til Rudbøl. Sidst på eft-
ermiddagen skal vi på en guidet tur for at opleve naturfænomen-
et ”Sort Sol”, hvor stærene samles og konstant bevæger sig i nye 
formationer.

Aftensmad på Rudbøl Grænsekro.

DAG 3: 
TORSDAG DEN 15. OKTOBER 2020 
TORSDAG DEN 22. OKTOBER 2020
I dag kører vi efter morgenmaden til Tønder, hvor vi skal på 
opdagelse i byens seværdigheder og historier. Vi har fået en 
lokalguide til at tage os med på en tur rundt i Tønder by.

Vi slutter byrundturen med et besøg på Tønder kunstmuseum, 
hvor vi vil få en lille introduktion til  den bedste kunst fra den 
nordiske verden fra 1880 indtil i dag. I samme bygnings kompleks 
ligger  Vandtårnet, som i dag er indrettet som museum for den 
berømte møbelarkitekt Hans J. Wegners stolegave, som består af 
37 stole, som han har doneret til hans fødeby Tønder.

I eftermiddag skal vi igen ud og gå på Marskstien, for at nyde 
det særlige Marsklandskab, vinden  og få lidt frisk luft under 
”vingerne”. Eftermiddagens vandretur bliver på ca. 10 km.

Aftensmad på Rudbøl Grænsekro  – efterfølgende hygge og fæl-
lessang.

DAG 4: 
FREDAG DEN 16. OKTOBER 2020 
FREDAG DEN 23. OKTOBER 2020
Efter dejlig morgenmad skal vi forlade vores  hotel. Vi lader bilerne 
stå – da vi skal på en lille vandretur fra Rudbøl og til Nolde mu-
seet. I dag skal vi huske vores pas. Vandreturen er ca. 3 km hver vej.

Vi skal besøge det kendte Nolde Museum,  som ligger i Seebull. 
Emil Nolde var en spændende dansk/tysk kunstner, og han er 
kendt for sine flotte akvareller. Vi får en guidet rundtur på museet 
og får tid på egen hånd til at udforske museet.

Vi vandrer tilbage og får frokost sammen,  inden vi slutter vores 
tur og tager afsked med hinanden.


