
Praktiske oplysninger: 

Medlemsprisen for turen er kr. 3.600 kr., og der er et tillæg for enkelt-

værelse på kr. 350. Drikkevarer er ikke med i prisen. 

Depositum kr. 1.000 betales inden den 30. juni. Restbeløbet indbetales 

senest den 15. august 2021. 

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 15/8 returneres hele det indbetalte beløb. Ved 

afbestilling inden 1/9 tilbagebetales 50 % af det indbetalte beløb. Ved 

afbestilling efter 1/9 kan vi desværre ikke refundere indbetalt beløb. 

Afbestillingsforsikring kan ikke tilbydes.   

Det er muligt, at det er en forudsætning for at deltage i busture, at alle 

deltagere har et gyldigt Corona-pas. Hvis der er nogen, der har vanske-

ligheder med at få et Corona-pas, som de er berettiget til, hjælper be-

styrelsen gerne. Såfremt regeringsindgreb gør, at turen bliver aflyst 

pga. Corona, refunderes hele det indbetalte beløb. 

Turen gennemføres kun, hvis der er mindst 35 tilmeldte.  

Ønske om særlig placering i bussen sendes til engh50@gmail.com. 

Vi ses endnu en gang til et brag af en sommertur! 

Med venlig hilsen 

Orø Seniorer 

 

Orø Seniorer 

Sensommertur  

til Langeland, Tåsinge 

og Fyn 

12.-15. september 2021 



Rejsebeskrivelse: 

Søndag, den 12. 

Kl. 07.00 kører bussen fra parkeringspladsen ved Brugsen med kurs 

mod Tårs og Langelandsfærgen. På vejen får vi lidt morgenmad og 

kaffe serveret af Bodil og John Vemmelund og Jytte Zangenberg. Når vi 

kommer på færgen, spiser vi en let frokost, så vi er klar til at besigtige 

Langeland, når vi kommer i land. Vi kører til Bagenkop, Tranekær og 

slutter i Rudkøbing, hvor der er 

en times pause til at bese byen 

og måske få sig en kop kaffe 

eller andet.  Derefter kører vi 

til hotel Faaborg Fjord, hvor vi 

skal bo. Hotellet ligger 2 km 

uden for Faaborg. Vi bliver ind-

kvarteret og senere spiser vi 

aftensmad der.   

Mandag, den 13. 

Efter morgenmaden (9.00) kører vi til Bogense, hvor vi får en guide på 

bussen og kører en busrundtur til havn og marina, over torvet gennem 

Bogense, forbi Gylden-

steen Strand og Gylden-

steen Gods og den gam-

le røverborg Harridslev-

gaard. Under turen for-

tæller guiden historierne 

om de seværdigheder, vi 

passerer. Derefter kører 

vi til HCA Golfbanens restaurant, hvor vi spiser frokost. Så kører vi til 

Faaborg via Assens. I Faaborg er der en times tid til at gå en tur i byen. 

Kl. 16.30 går turen tilbage til hotellet. 

Tirsdag, den 14. 

Kl. 09.30  sætter vi kurs mod Svendborg, hvor vi skal have en guidet 

rundtur med vores egen bus i og omkring Svendborg - Tåsinge samt 

Thurø. Vi slutter ved havnen og gågaden med anvisning af en kort gå-

tur. Så skal vi til Ringe, hvor vi spiser frokost på Thaisens Ma’hus. Der er 

afsat tid til at gå lidt rundt og se på 

byen og måske se det lille hyggelige 

Ringe museum. Og så styrer vi via 

Lundeborg, hvor vi holder en lille 

pause, mod Faaborg igen, hvor der 

er middag på hotellet, ganske som 

vi plejer. 

 

Onsdag, den 15. 

Vi starter med at spise morgenmad, og kl. 09.00 kører vi fra Hotel Faa-

borg Fjord. Så kører vi til Kerteminde, hvor vi, efter en introduktion, 

skal se Johannes Larsen museet. Frokosten indtages på Tornøes hotel. 

Derefter sætter vi kursen 

hjemefter, og efter en lille 

pause på Nyborg rasteplads 

med kaffe eller andet fra bus-

sen, regner vi med at være 

tilbage på Orø ca. kl. 17.00. 

 


