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Historisk Samfund for Sydøstjylland
 

Sydslesvigs vestkyst og Frederiksstad
Den 22. – 23.9.2012

 

Afgang fra Vejle kl. 7.30, Fredericia kl. 8.00, Kolding kl. 8.30 
    
Turen går rask ned gennem Jylland til Süderlügum, undervejs vil vi nyde 
en kop kaffe og et rundstykke, inden vi kommer til hollænderbyen 
Frederiksstad, som på grund af sine kanaler, grachter, også kaldes 
''Nordens Venedig" og "Lille Amsterdam". Byen er lukket område for 
busser, men en byvandring giver også den største oplevelse af denne 
idylliske by. Vi slutter besøget med en sejltur gennem Grachterne.
Madpakken nyder vi et kønt sted, inden vi kører ud til Ejderdæmningen.
Eftermiddagskaffen og en rundvisning nyder vi på det gl. herresæde 
Hoyerswort, inden vi kører til vort hotel i Tönningen. 

Anden dag går turen til Hallig Hooge, som er Halligernes Dronning  

(574 hektar, 167 indbyggere på 10 værfter) er en af de største halliger.

 
På øen foregår transporten i hestevogn, prærievogn og vi starter med at 
se kirken, inden vi kører til kroen, hvor frokosten nydes. Efter frokosten 
kører vi videre til øens største værft, Hans værft, for at overvære en 
forevisning i stormflodsmuseet., se en Fehting, som er en kunstig dam til 
opsamling af det livsnødvendige regnvand og besigtiger Kongepeselen, 
øens flotteste rum, som øboerne stillede til rådighed for Frederik d. 6., 
da en hård februarstormflod tvang kongen til at forlænge sit 
inspektionsophold til 3 dage.

Sidst på dagen tage vi færgen retur til Schlütsiel, hvor bussen venter. Vi 
køre nu op til Süderlügum, hvor vi spiser aftensmad på Smagder 
Landhaus.

Vi forventer at være hjemme kl. 21.00

Prisen: 1995,- ved min 36 personer + tillæg for enkeltværelse 

Som dækker bus, dansk guide, overnatning i dobbeltværelse, 1/1 pension fra rundstykker første dag 
til aftensmad sidste dag, entreer, sejltur, hestevogn og færge.
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