
Dag 4. 

Vi starter med at spise morgenmad og 

checke ud af Hotel Maribo. Så går turen 

op til Vordingborg, hvor vi holder pause 

ved Gåsetårnet. Derefter kører vi til Næst-

ved automobilmuseum, hvor vi indtager 

frokosten. Efter frokosten og et besøg på 

muséet, kører  vi til Sorø Akademi, hvor vi 

får en rundvisning i de historiske bygnin-

ger. Derefter sætter vi kursen hjemefter, 

og vi regner med at være tilbage på Orø ca. kl. 18.00. 

Praktiske oplysninger: 

Medlemsprisen for turen er kr. 3.300 kr., og der er et tillæg for enkelt-

værelse på kr. 500. Drikkevarer er ikke med i prisen. 

Depositum kr.  1.000 betales inden den 1. april. Restbeløbet indbetales 

senest den 30. juni 2020. 

Indbetaling kan ske ved overførsel til vores bankkonto Regnr. 1726 

kontonr. 0746409648 eller på mobile pay 52852 eller ved henvendelse 

til et bestyrelsesmedlem. I alle tilfælde bedes I skrive navn på deltage-

ren/deltagerne, samt om I ønsker enkeltværelse. Ved afbestilling inden 

30/6 mistes depositum. Ved afbestilling inden 15/7 tilbagebetales 50 % 

af rejsens pris. Ved afbestilling efter 1/8 kan vi desværre ikke refundere 

indbetalt beløb. Afbestillingsforsikring kan ikke tilbydes. Ønske om sær-

lig placering i bussen sendes til engh50@gmail.com. 

Vi ses til et brag af en sommertur! 

Med venlig hilsen 

Orø Seniorer 

Orø Seniorer 

Sommertur  

til Møn, Lolland 

og Falster 

24.-27. august 2020 



Rejsebeskrivelse: 

Dag 1 

Kl. 07.00 kører bussen fra parkeringspladsen ved Brugsen med kurs 

mod Nyord, som er en lille ø nord for Møn. På vejen får vi lidt morgen-

mad og kaffe serveret af Bodil og John Vemmelund. Når vi når Nyord, 

går vi en lille tur i byen, som bl.a. indeholder en spændende butik, 

Noorbohandelen, som er Danmarks første specialforretning for spiritu-

osa i løs vægt af egen import og produktion. Butikken sælger Nyord 

sennep, lokale specialiteter samt kunst og håndværk fra eget værksted.  

Derefter kører vi til 

Café TOT og Samler-

muséet, hvor vi spiser 

frokost på Caféen, og 

derefter udforsker mu-

séet. 

Så tager vi lige en tur 

til Fanefjord kirke, in-

den vi sætter kursen 

mod Hotel Maribo, 

hvor vi skal bo på hele 

turen. Hotellet ligge lige ud til Maribo sø, så der er en meget smuk ud-

sigt. Når vi har indkvarteret os, er der kaffe og kage på hotellet, hvor vi 

senere også spiser aftensmad. 

Dag 2. 

Efter morgenmaden kører vi til Frilandsmuséet Maribo, hvor vi tilbrin-

ger en god times tid, hvorefter vi kører ned til turbåden Anemonen, 

som sejler en tur med os på Maribosøerne, hvor der også bliver plads 

til et besøg på Borgø. Frokosten indtages på bå-

den. Vel ankommet igen til Maribo, går vi til Dom-

kirken, hvor en guide vil fortælle os den spænden-

de historie om den imponerende kirke. Derefter 

overtager en ny guide, som i en times tid går tur 

med os i Maribo og fortæller om byens historie. 

Og vi slutter dagen med kaffe og kage på hotel 

Maribo, hvor vi også indtager vores aftensmad. 

Dag 3. 

Først sætter vi kurs mod Syd-

stenen ved Gedser. For et par 

år siden var vi på Danmarks 

nordligste punkt, Grenen, og i 

år skal vi så se Danmarks syd-

ligste punkt, Sydstenen. Så må 

vi se, om vi fremover får lavet 

ture til det østligste og vestlig-

ste punkt, så vi har paletten fuld. Efter Sydstenen kører vi til Kunstmu-

séet Fuglsang, hvor vi starter med at spise frokost. Derefter er der en 

times tid til at se på de spændende 

udstillinger. Derefter kører vi til den 

smukke og hyggelige by Nysted, 

hvor der er fri tur i en times tid til at 

nyde byens sjæl og de mange smuk-

ke bygninger og den hyggelige havn. 

Derefter er der igen kaffe og kage og 

middag på hotellet, ganske som vi 

plejer. 


