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SAMSØ 
Spændende oplevelser med SamsøFærgen

Det er så nemt...og hurtigere end du tror
Overfarten med SamsøFærgen fra Kalundborg på Sjælland til Ballen på Samsø tager 
kun 1 time og 15 minutter / 1 time og 30 minutter.

SamsøFærgen

Kalundborg

Ballen
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NORD-SAMSØ – Endagstur

En international seværdighed
Kl. 08.45 – 10.00  Fra Kalundborg på Sjælland tager vi færgen til Samsø/Ballen. Forude venter der deltagerne en spændende  
 og oplevelsesrig dag på Kattegats perle. Turen går til det meget smukke og naturskønne Nordsamsø, der  
 for nylig er udpeget som international seværdighed. 

Kl. 10.00 – 10.45 Fra den nye Ballen Færgehavn kører vi langs havet direkte til Samsø Labyrinten.

Kl. 11.00 – 12.00 Her ved foden af Nordby Bakker ligger verdens største labyrint, hvor vi skal på en uforglemmelig tur.  
 Med en spændende quiz, f.eks. om Matador, skal vi finde frem til målet. Gangbesværede kan vælge  
 kortere tur. Efter turen er der en kop kaffe m/småkage. Der er kiosk med forfriskninger og souvenirs.

Kl. 12.00 – 13.15  Fra Labyrinten kører vi til Samsø Bryghus i Nordby, hvor vi skal have en lækker frokost baseret på lokale  
 råvarer. Der kan købes drikkevarer og Bryghusets egen øl.

Kl. 13.15 – 14.15 Efter frokost fortsætter vi med en spændende landsbyvandring i det historiske Nordby. Vi går forbi det  
 smukke gadekær og gennem smalle gyder, mens guiden fortæller om de stråtækte bindingsværkshuse,  
 det landskendte gule klokketårn, majstangen med skibet og de ældgamle bybrønde. Nordbyturen af- 
 sluttes med et besøg på Mejlskovgård, hvor guiden fortæller om den 4-længede skippergård fra 1700-tallet. 

Kl. 14.15 – 14.45 Fra Nordby kører bussen til Ballebjerg, øens højeste punkt. Her er der en enestående udsigt over Nordøen  
 og til havet med Tunø, Jyllands kyst, Hjelm, Vejrø og Sjælland i horisonten. Guiden fortæller om stedet med  
 det smukke udsigtstårn og det fredede bakkelandskab, der er udpeget som internationalt naturområde.

Kl. 14.45 – 16.15 Turen fortsætter til den hyggelige havn ved Langør. Her i midten af dette storslåede Stavns Fjord område  
 besøger vi Naturcentret. Vi skal høre om stedets  rige dyre- og planteliv, om brug af får i naturplejen og om  
 områdets status som kongerigets omdrejningspunkt i Vikingetiden. Imens nyder vi en specialitet fra natu- 
 rens spisekammer.

Kl. 16.15 – 17.00 Bussen kører fra Naturcentret med kort stop ved Kanhavekanalen til Ballen. Mætte af de mange udsøgte  
 oplevelser, siger vi farvel til Samsø ved Ballen Færgehavn.

Kl. 17.30 – 18.45 På vejen fra Ballen til Kalundborg med SamsøFærgen er det muligt at nyde et godt aftensmåltid.

Endagsturen Sjælland t/r kan afvikles mandage - fredage i perioden juni - august og fredage i månederne april og september. 
Deltagerantal er minimum 30 personer.

Pris pr. person ved 30 personer er DKK 258,- inkl. moms (ekskl. bus) og inkluderer:
• Færge til og fra Samsø inkl. passagererne i bussen
• Besøg i Samsø Labyrinten med kaffe
• Frokost – 3 luksus håndmadder hos Samsø Bryghus (ekskl. drikkevarer)
• Landsbyvandring i Nordby med guide
• Tur til Ballebjerg med guide
• Besøg på Naturcentret med naturvejleder

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Nordic Travel er 
rejsearrangør 
og medlem af  

Rejsegarantifonden, 
medlemsnr. 1936

En spændende tur til  
Samsø, hvor du bliv-
er klogere på øens 
historie og mange 

seværdigheder.

Nordic Travel er ansvarlig for booking af programmer og er teknisk rejsearrangør.  
Afregning sker til Nordic Travel. info@nordictravel.dk eller tlf. 6991 1651.
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Kl. 08.45 – 10.00* Fra Kalundborg på Sjælland tager vi færgen til Samsø/Ballen.  Der serveres kaffe og rundstykke om bord. 
Forude venter der deltagerne en spændende dag på Kattegats perle.
Kl. 10.00 – 10.50  En lokalguide står på ved færgen og følger deltagerne resten af dagen. Vi starter turen fra færgen i Ballen og 
bussen kører forbi det smukke Brattingsborg Gods, igennem hyggelige Brundby og videre til Falkecenter Samsø.
Kl. 11.00 – 12.00 Hos Falkecenter Samsø venter der deltagerne et spektakulært show og fremvisning af centerets fascinerende 
og elegante ørne, høge og falke. Under showet kommer deltagerne helt tæt på og mærker tydeligt vingesuset fra de store 
fugle. Der vil være mulighed for at købe en lille souvenir med hjem.
Kl. 12.00 – 13.00 GUIDED TOUR – Første stop er Samsø Gårdbutik, hvor vi gør et lille ophold. Herfra går turen videre til den 
popu-lære ferieby Ballen. Guiden fortæller om Samsø undervejs. I Ballen kan deltagerne gå en lille tur og på egen hånd nyde 
den hyggelige by, der byder på butikker, havudsigt og herlig feriestemning. Slå f.eks. et smut forbi den atmosfærefyldte gamle 
købmandsbutik ”Smagen af Øen”. Her forhandles alle øens lokale produkter, såsom marmelade, snaps, sennep m.m.
Kl. 13.00 – 14.00 Efter en kort sight-seeing i Ballen venter der deltagerne en dejlig frokost på Restaurant Dokken.
Kl. 14.15 – 14.45 Efter frokost kører bussen til besøg på Samsø Museum i Tranebjerg.
Kl. 15.00 – 16.45 Herefter går turen til charmerende Nordby. Guiden fortæller om Samsø undervejs – bl.a. om vikingernes Sam-
sø, Kanhave Kanalen m.m. Nordby byder på et idyllisk gadekær, et smukt klokketårn og fine gamle bindingsværkshuse.Guiden 
indleder besøget i Nordby med at fortælle lidt om byen og dens historie. Derefter udforsker deltagerne byen, dens hyggelige 
butikker og stemning på egen hånd.
Kl. 16.45 – 17.15 Bussen kører fra Nordby til færgen i Ballen, hvor guiden siger tak for i dag.
Kl. 17.30 – 18.45 Færgen sejler fra Ballen havn retur til Kalundborg.

Endagsturen Sjælland t/r kan afvikles mandage - fredage i perioden juni til august og fredage i månederne april og september. 
Deltagerantal er minimum 30 personer.

Pris pr. person ved 30 personer er DKK 330,- inkl. moms (ekskl. bus) og inkluderer:

• Færge Kalundborg - Samsø, retur
• Kaffe og rundstykke om bord på færgen
•  Lokalguide i henhold til program
•  Frokost på Restaurant Dokken (ekskl. drikkevarer)
•  Besøg hos Falkecenter Samsø
•  Besøg på Samsø Museum

* Sejltiden afhænger af valgte ugedag og måned. 
Program og tider fastlægges derfor endeligt ved given booking.
Der tages forbehold for ændringer i programmet.

SAMSØ – Endagstur

Nordic Travel er ansvarlig for booking af programmer og er teknisk rejsearrangør.  
Afregning sker til Nordic Travel. info@nordictravel.dk eller tlf. 6991 1651.
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Endags program
I Kalundborg havn venter SamsøFærgen kl. 8.45 med dejlig morgenmad. En times tid senere kører bussen fra borde og til 
Besser, og så er du klar til en hel dags golf på Samsø Golfklub (vi har sørget for greenfee). Tider bookes direkte hos golfklub-
ben og så kan du derefter glæde dig til en smuk bane, omgivet af smuk natur. Banen er afvekslende og kuperet med flotte 
fairways.
Når klokken nærmer sig 17.30, kører bussen til færgen, hvor der under sejlturen serveres en dejlig anretning i form af 2 stykker 
smørrebrød med valgfri drik. Kl. 18.45 er vi i Kalundborg, mætte af en dejlig dag med frisk luft og masser af golf.  
Sikke et program!

Pris pr. person ved min. 20 personer er DKK 520,- inkl. moms (ekskl. bus) og inkluderer:
• Færge Kalundborg - Ballen, retur
• Morgenmad om bord på færgen
• Green fee til hele dagen
• En dag med hyggeligt samvær og fantastisk golf
• Færgens anretning med en valgfri drik

For frokosttilbud, kontakt venligst Samsø Golfklub på tlf. 8659 2218.

2-dags program
I Kalundborg havn venter SamsøFærgen kl. 8.45 med dejlig morgenmad. En times tid senere kører bussen fra borde og til 
Besser, og så er du klar til en hel dags golf på Samsø Golfklub (vi har sørget for greenfee). Tider bookes direkte hos golfklub-
ben. Glæd dig til en smuk bane, omgivet af smuk natur. Banen er afvekslende og kuperet med flotte fairways.
Når dagens match er afsluttet går turen til Flinchs Hotel, hvor hotellet venter med en lækker 2 retters menu, samt morgen-
mad dagen efter. Efter morgenmaden checkes der ud og resten af dagen foregår på egen hånd, dog er der reserveret frokost 
på Restaurant Dokken. 
Når klokken nærmer sig 17.30, kører bussen til færgen, hvor der under sejlturen serveres en dejlig anretning i form af 2 stykker 
smørrebrød med valgfri drik. Kl. 18.45 er vi i Kalundborg, mætte af en dejlig dag med frisk luft og masser af golf.  
Sikke et program!

Pris pr. person ved min. 20 personer er DKK 1.305,- inkl. moms (ekskl. bus) og inkluderer:
• Færge Kalundborg - Ballen, retur
• Morgenmad om bord på færgen
• Green fee til hele dag 1
• Overnatning på Flinchs Hotel, en 2-retters menu samt morgenmad
• Frokost på Restaurant Dokken
• En dag med hyggeligt samvær og fantastisk golf
• Færgens anretning med en valgfri drik

For frokosttilbud på dag 1, kontakt venligst Samsø Golfklub på tlf. 8659 2218.

SAMSØ – Golftur

Nordic Travel er 
rejsearrangør 
og medlem af  

Rejsegarantifonden, 
medlemsnr. 1936

Nordic Travel er ansvarlig for booking af programmer og er teknisk rejsearrangør.  
Afregning sker til Nordic Travel. info@nordictravel.dk eller tlf. 6991 1651.
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Smag på Samsø
Kl. 8.45 - 10.00 Fra Kalundborg på Sjælland tager vi færgen til Samsø/Ballen.  På overfarten serveres der kaffe/the og rund-
stykke. Færgen ankommer i Ballen kl. 10.00, hvor dagens lokale guide går om bord og byder velkommen.
Kl. 10.00 - 10.30 Vi starter med en rundtur på Sydøen. Bussen passerer Nørreskifte og kører en tur igennem den lille landsby 
Ørby, som i “gamle dage” var landarbejdernes by. Derefter køres der forbi godset Brattingsborg, hvor guiden kort fortæller om 
godsets historie og drift i dag. Herefter går vejen gennem Kolby og siden forbi Samsø Syltefabrik. Der bydes på en smags-
prøve fra Samsø Bær af snapsen “HAL ELLER” enten i bussen eller ved første stop.
Kl. 10.30 - 11.15 Bussen ankommer til Permelille, der er øens højest beliggende by. Her besøges Svanegaarden fra 1877, hvor 
Samsø Gårdbutik er indrettet i de gamle længer. Der fortælles om gården, vandtårnet, mindestenen og virksomhedens histo-
rie, bl.a. om de landskendte uldprodukter fra egen produktion. Der vil derefter være ølsmagning, hvor gæsterne får mulighed 
for at smage øl fra Samsøs lokale bryggeri, der kun forhandles på Samsø. Herefter er der tid til at kigge rundt i den 500 m2 
store gårdbutik samt i Baghuset og Galleri 18 med værker af Grethe Henriksen og Lasse Weimann, der ligger lige ved Svane-
gaarden.
Kl. 11.15 - 12.15 Efter Permelille kører bussen gennem Tranebjerg, hvor vi blandt andet passerer Examvision, Samsø Grønt 
og Anton Rosens hus. Guiden fortæller om de forskellige steder, inden vi ser Tranebjerg kirke, der er en af Danmarks største 
landsbykirker, og som adskiller sig bl.a. ved et kraftigt middelaldertårn.
Kl. 12.15 - 13.30 Bussen kører fra Tranebjerg til restaurant Perlen i Sælvig, hvor der venter en udsøgt frokost med særlig fokus på 
de skønne råvarer fra Samsø. Kokken præsenterer maden, og der serveres, blandt meget andet, en særlig Samsø kartoffelmad.
Kl. 13.30 - 14.45 Efter frokost tager vi med bussen på Ø-rundfart på Nordøen, hvor vi kommer gennem flere af øens 22 idylliske 
landsbyer. Blandt andet kommer vi forbi Kanhave Kanalen, Stauns Fjord samt det meget smukke gadekær og klokketårn i Nordby. 
Guiden fortæller historien om de forskellige steder, som passeres.
Kl. 14.45 - 15.30 Efter Nordøen kører bussen til havnebyen Ballen, hvor vi besøger den gamle butik ”Smagen af øen”. Butikken 
ligger på en af landets ældste købmandsgårde fra 1844. Her inviteres til vinsmagning af lokal-dyrket og produceret vin fra 
Samsø Vinsyndikat. 
Der er også mulighed for at smage økologisk ost fra øens lokale mejeri. Derudover bydes der på ideer til årstidernes salater, 
hvor vi benytter produkter fra flere af øens producenter. Der bydes på en kop kaffe/the. Kaffen er helt frisk ristet på øens eget 
kafferisteri. Har man lyst kan der smages en snaps eller likør fra en af øens to producenter. Slutteligt kan det anbefales at gå 
en tur i haven på Købmandsgaarden og besøge havehuset som Holger Drachmann og hans kone besøgte i 1800-tallet.
Kl. 15.30 - 16.00 Bussen kører fra Ballen havn retur til færgen. Guiden siger tak for i dag.
Kl. 16.00 - 17.30  Færgen sejler fra Ballen havn retur til Kalundborg.

Endagsturen Sjælland t/r kan afvikles alle ugens dage undtagen helligdage i månederne marts til december.

Pris pr. person ved 30 personer er DKK 315,- inkl. moms (ekskl. bus) og inkluderer:
• Færge til og fra Samsø inkl. passagerne i bussen
• Kaffe/te og rundstykke om bord på færgen
•  Lokalguide i henhold til program
• Ølsmagning af øl fra Samsø Bryghus
• Stor udsøgt frokost bl.a. med råvarer fra Samsø (ekskl. drikkevarer)
• Vinsmagning af vin fra Samsø Vinsyndikat
• Snapsesmagning fra Samsø Bær og Samsø Aperitif
• En kop te/kaffe, hvor kaffen er fra eget kafferisteri
• Diverse smagsprøver af Samsø produkter

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

SAMSØ – Endagstur med smag

SMAG PÅ SAMSØ 
1-dagstur fra Sjælland t/r) 

Kl. 8.45 - 10.00   FÆRGEN - fra Sjælland/Kalundborg til Samsø/Ballen. På overfarten serveres 

der KAFFE/TE og rundstykke . Færgen ankommer i Ballen kl. 10.00, hvor dagens lokale guide 
går om bord og byder velkommen. 

Kl. 10.00 - 10.30   RUNDTUR PÅ SYDØEN. Bussen passerer Nørreskifte og kører en tur igennem 
den lille landsby Ørby, som i "gamle dage" var landarbejdernes by. Derefter køres der forbi 
godset Brattingsborg, hvor guiden kort fortæller om godsets historie og drift i dag. Herefter går 
vejen gennem Kolby og siden forbi Samsø Syltefabrik. Der bydes på en smagsprøve fra Samsø 
Bær af snapsen “HAL ELLER" enten i bussen eller ved første stop. 

Kl. 10.30 - 11.15   Bussen ankommer til PERMELILLE, der er øens højest beliggende by. Her 
besøges Svanegaarden fra 1877, hvor Samsø Gårdbutik er indrettet i de gamle længer. Der 
fortælles om gården, vandtårnet, mindestenen og virksomhedens historie, bl.a. om de lands-
kendte uldprodukter fra egen produktion. Der vil derefter være ØLSMAGNING, hvor gæsterne 
får mulighed for at smage øl fra Samsøs lokale bryggeri, der kun forhandles på Samsø. 
Herefter er der tid til at kigge rundt i den 500 m2 store gårdbutik samt i Baghuset og Galleri 18 
med værker af Grethe Henriksen og Lasse Weimann, der ligger lige ved Svanegaarden.   

Kl. 11.15 - 12.15   Efter Permelille kører bussen gennem Tranebjerg, hvor vi blandt andet passe-
rer Examvision, Samsø Grønt og Anton Rosens hus. Guiden fortæller om de forskellige steder, 
inden vi ser TRANEBJERG KIRKE, der er en af Danmarks største landsbykirker, og som adskiller 
sig bl.a. ved et kraftigt middelaldertårn. 

Kl. 12.15 - 13.30   Bussen kører fra Tranebjerg til restaurant Perlen i Sælvig, hvor der venter en 
UDSØGT FROKOST med særlig fokus på de skønne råvarer fra Samsø. Kokken præsenterer 
maden, og der serveres, blandt meget andet, en særlig Samsø kartoffelmad.  

Kl. 13.30 - 14.45   Efter frokost tager vi med bussen på Ø-RUNDFART PÅ NORDØEN, hvor vi 
kommer gennem flere af øens 22 idylliske landsbyer. Blandt andet kommer vi forbi Kanhave 
Kanalen, Stauns Fjord samt det meget smukke gadekær og klokketårn i Nordby. Guiden 
fortæller historien om de forskellige steder, som passeres. 

Kl. 14.45 - 15.30   Efter Nordøen kører bussen til havnebyen BALLEN, hvor vi besøger den 
gamle butik ”Smagen af øen". Butikken ligger på en af landets ældste købmandsgårde fra 
1844. Her inviteres til VINSMAGNING af lokal dyrket og produceret vin fra Samsø Vinsyndikat.  

Nordic Travel er ansvarlig for booking af programmer og er teknisk rejsearrangør.  
Afregning sker til Nordic Travel. info@nordictravel.dk eller tlf. 6991 1651.

Nordic Travel er 
rejsearrangør 
og medlem af  

Rejsegarantifonden, 
medlemsnr. 1936

En spændende 
tur til  Samsø med 
masser af smags-

prøver og natur.

*

Program og tider fastlægges derfor  
endeligt ved given booking. 

* Sejltiden afhænger af valgte ugedag og måned. 
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* Sejltiden afhænger af valgte ugedag og måned. 

Fredage i november og december
Kl. 8.45 - 10.00 Fra Kalundborg på Sjælland tager vi færgen til Samsø/Ballen. På overfarten serveres der kaffe/the og rund-
stykke. Færgen ankommer i Ballen kl. 10.15, hvor dagens lokale guide går om bord og byder velkommen.
Kl. 10.00 - 10.30 Vi starter med en rundtur på Sydøen. Bussen passerer Nørreskifte og kører en tur gennem den lille landsby 
Ørby, som i “gamle dage” var landarbejdernes by. Derefter køres der forbi godset Brattingsborg, hvor guiden kort fortæller om 
godsets historie og drift i dag. Herefter går vejen gennem Kolby og siden forbi Samsø Syltefabrik. Der bydes på en smagsprøve 
fra Samsø Bær af snapsen “HAL ELLER” enten i bussen eller ved første stop.
Kl. 10.30 - 11.15 Bussen ankommer til Permelille, der er øens højest beliggende by. Her besøges Svanegaarden fra 1877, hvor 
Samsø Gårdbutik er indrettet i de gamle længer. Der fortælles om gården, vandtårnet, mindestenen og virksomhedens historie. 
Vi kommer bl.a. ind på de landskendte uldprodukter fra egen produktion, der kan være populære julegaveideer til enhver. Der 
vil være ølsmagning, hvor gæsterne får mulighed for at smage øl fra Samsøs lokale bryggeri, der kun forhandles på Samsø. 
Herefter er der tid til at kigge rundt i den 500 m2 store gårdbutik samt i Baghuset og Galleri 18 med værker af Grethe Henriksen 
og Lasse Weimann, der ligger lige ved Svanegaarden.
Kl. 11.15 - 12.15 Efter Permelille kører bussen gennem Tranebjerg, hvor vi blandt andet passerer Anton Rosens hus. I byen 
besøges Samsø Museum, der er et spændende kulturhistorisk museum, som dokumenterer samsingernes tilværelse fra det 
18. til slutningen af 19. årh. Her gives et levende indblik i tidligere tiders juleforberedelser og juletraditioner.
Kl. 12.15 - 14.00 Bussen kører fra Tranebjerg til det lokale spisested. Her venter en udsøgt frokost, som kokken vil fortælle om.  
Der bydes på et glas vin/øl eller andet til frokosten.
Kl. 14.00 - 16.00 Efter frokost tager vi med bussen rundt på en Ø-rundfart på Nordøen, hvor vi kommer i gennem flere af øens 
22 idylliske landsbyer. Blandt andet kommer vi forbi Kanhave Kanalen, Stauns Fjord samt det meget smukke gadekær og 
klokketårn i Nordby. Guiden fortæller om de forskellige ting, som passeres. 
Herefter kører bussen til Ballebjerg. Deltagerne kan gå ca. 50 m fra P-plads til tårnet, eller blive i bussen og nyde stedet. På 
Nordby gl. Posthus og Bibliotek er der er en kulturhistorisk fortælling, ligesom der er en fin udstilling med model af Nordby. 
Personalet fortæller og svarer på spørgsmål i de julepyntede lokaler. Der serveres en kop kaffe/te med småkage.
Kl. 16.00 - 17.00 Efter Nordøen kører bussen til havnebyen Ballen, hvor vi besøger den gamle butik “Smagen af øen”.  
I den stemningsfulde gamle købmandsforretning fra 1844 forhandles alle Samsøs lækre råvarer på glas og flaske, og selv-
følgelig emmer produkterne af jul. Her er mulighed for at smage lokal produceret hvid gløgg samt julesnaps fra begge af øens 
producenter af snaps. Dette serveres i haven, hvor havepavillonen ligger, som Holger Drachmann og hans kone besøgte på en 
af deres rejser. Butikken præsenterer også mange andre produkter der passer til julemånederne.
Kl. 17.00 - 17.30 Bussen kører til Ballen, hvor guiden siger tak for i dag. 
Kl. 17.30 - 18.45 Færgen sejler fra Ballen havn retur til Kalundborg.

Endagsturen Sjælland t/r kan afvikles fredage i november og december.

Pris pr. person ved 30 personer er DKK 370,- inkl. moms (ekskl. bus) og inkluderer:
• Færge til og fra Samsø inkl. passagerne i bussen
• Kaffe/te og rundstykke om bord på færgen
• Tur med lokalguide i henhold til program
• Ølsmagning af øl fra Samsø Bryghus
• Stor udsøgt frokost (inkl. et glas vin/øl/vand)
• En kop te/kaffe med småkage
• Diverse smagsprøver af Samsø specialiteter
Spørgsmål sendes pr. email til info@nordictravel.dk eller via telefon 69 91 16 51.
Der tages forbehold for ændringer i programmet.

SAMSØ – Endags vinterhygge

VINTERHYGGE PÅ 
SAMSØ 
1-dagstur fra Sjælland t/r) 

 
 

 
  

 
Fredage i november og december 

 

Kl. 8.45 - 10.00 FÆRGE - fra Sjælland/Kalundborg til Samsø/Ballen. På overfarten serveres 
der 

KAFFE/TE og rundstykke. Færgen ankommer i Ballen kl. 10.15, hvor dagens lokale guide går 
om bord og byder velkommen. 

 
Kl. 10.00 - 10.30 RUNDTUR PÅ SYDØEN. Bussen passerer Nørreskifte og kører en tur i 
gennem den lille landsby Ørby, som i "gamle dage" var landarbejdernes by. Derefter køres 
der forbi godset Brattingsborg, hvor guiden kort fortæller om godsets historie og drift i dag. 
Herefter går vejen gennem Kolby og siden forbi Samsø Syltefabrik. Der bydes på en 
smagsprøve fra Samsø Bær af snapsen “HAL ELLER" enten i bussen eller ved første stop. 

 
Kl. 10.30 - 11.15 Bussen ankommer til PERMELILLE, der er øens højest beliggende by. Her 
besøges SVANEGAARDEN fra 1877, hvor Samsø Gårdbutik er indrettet i de gamle længer. Der 
fortælles om gården, vandtårnet, mindestenen og virksomhedens historie, bl.a. om de 
landskendte uldprodukter fra egen produktion, der kan være populære julegaveideer til 
enhver. Der vil være ØLSMAGNING, hvor gæsterne får mulighed for at smage øl fra Samsøs 
lokale bryggeri, der kun forhandles på Samsø. Herefter er der tid til at kigge rundt i den 500 m2 
store gårdbutik samt i Baghuset og Galleri 18 med værker af Grethe Henriksen og Lasse 
Weimann, der ligger lige ved Svanegaarden. 

 
Kl. 11.15 - 12.15 Efter Permelille kører bussen gennem TRANEBJERG, hvor vi blandt andet 
passerer Anton Rosens hus. I byen besøges SAMSØ MUSEUM, der er et spændende 
kulturhistorisk museum, som dokumenterer samsingernes tilværelse fra det 18. til slutningen 
af 19. årh. Her gives et levende indblik i tidligere tiders juleforberedelser og juletraditioner. 
Kl. 12.15 - 14:00 Bussen kører fra Tranebjerg til det lokale spisested, hvor der bydes på 
frokost. Her venter en UDSØGT FROKOST. Kokken fortæller om maden. Der bydes på et glas 
vin/øl eller andet til frokosten. 

Nordic Travel er ansvarlig for booking af programmer og er teknisk rejsearrangør.  
Afregning sker til Nordic Travel. info@nordictravel.dk eller tlf. 6991 1651.

Nordic Travel er 
rejsearrangør 
og medlem af  

Rejsegarantifonden, 
medlemsnr. 1936

En hygglig tur til  
Samsø, hvor du 

bliver klogere på 
øens historie og jule-

smager undervejs.
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Kl. 8.45 - 10.15 Fra Kalundborg på Sjælland tager vi færgen til Samsø/Ballen. På overfarten serveres der kaffe/the og rundstykke.  
Færgen ankommer i Ballen kl. 10.15, hvor dagens lokale guide går om bord og byder velkommen.
Kl. 10.15 - 10.30 Vi starter med en rundtur på Sydøen. Bussen passerer Nørreskifte og kører en tur i gennem den lille landsby 
Ørby, som i “gamle dage” var landarbejdernes by. Derefter køres der forbi godset Brattingsborg, hvor guiden kort fortæller om 
godsets historie og drift i dag. Herefter går vejen gennem Kolby og siden forbi Samsø Syltefabrik. Der bydes på en smagsprøve 
fra Samsø Bær af snapsen “HAL ELLER” enten i bussen eller ved første stop.
Kl. 10.30 - 11.15 Bussen ankommer til Permelille, der er øens højest beliggende by. Her besøges Svanegaarden fra 1877, 
hvor Samsø Gårdbutik er indrettet i de gamle længer. Der fortælles om gården, vandtårnet, mindestenen og virksomhedens 
historie. Vi kommer bl.a. ind på de landskendte uldprodukter fra egen produktion, der kan være populære julegaveideer til en-
hver. Der vil være  ølsmagning, hvor gæsterne får mulighed for at smage øl fra Samsøs lokale bryggeri, der kun forhandles på 
Samsø. Herefter er der tid til at kigge rundt i den 500 m2 store gårdbutik samt i Baghuset og Galleri 18 med værker af Grethe 
Henriksen og Lasse Weimann, der ligger lige ved Svanegaarden.
Kl. 11.15 - 12.00 Efter Permelille kører bussen gennem Tranebjerg, hvor vi blandt andet passerer Examvision, Samsø Grønt 
og Anton Rosens hus. Guiden fortæller om de forskellige steder, inden vi ser Tranebjerg kirke, der er en af Danmarks største 
landsbykirker, og som adskiller sig ved bl.a. et kraftigt middelaldertårn.
Kl. 12.00 - 13.30 Bussen kører fra Tranebjerg til det lokale spisested. Her venter en udsøgt frokost, som kokken fortæller om. 
Der bydes på et glas vin/øl eller andet til frokosten.
Kl. 13.30 - 14.45 Efter frokost tager vi med bussen rundt på en Ø-Rundfart på Nordøen, hvor vi kommer i gennem flere af øens 
22 idylliske landsbyer. Blandt andet kommer vi forbi Kanhave Kanalen, Stauns Fjord samt det meget smukke gadekær og 
klokketårn i Nordby. Guiden fortæller om de forskellige steder, som passeres.
Kl. 14.45 - 15.30 Efter Nordøen kører bussen til havnebyen Ballen, hvor vi besøger “Den gamle butik Smagen af øen”. I den 
stemningsfulde gamle købmandsforretning fra 1844 forhandles alle Samsøs lækre råvarer på glas og flaske, og selvfølgelig 
emmer produkterne af jul. Her er mulighed for at smage lokal produceret hvid gløgg samt julesnaps fra begge af øens produ-
center af snaps. Dette serveres i haven, hvor havepavillonen ligger, som Holger Drachmann og hans kone besøgte på en af 
deres rejser. Butikken præsenterer også mange andre produkter, der passer til julemånederne.
Kl. 15.30 - 16.00 Bussen kører til Ballen havn, hvor guiden siger tak for i dag.
Kl. 16.00 - 17.30 Færgen sejler fra Ballen havn retur til Kalundborg.

Endagsturen Sjælland t/r kan afvikles alle dage undtagen helligdage i månederne november og december. 

Pris pr. person ved 30 personer er DKK 310,- inkl. moms (ekskl. bus) og inkluderer:
• Færge til og fra Samsø inkl. passagerne i bussen
• Kaffe/te og rundstykke om bord på færgen
• Tur med lokalguide i henhold til program
• Ølsmagning af øl fra Samsø Bryghus
• Stor udsøgt frokost (inkl. et glas vin/øl/vand)
• Diverse smagsprøver af Samsø specialiteter

Spørgsmål sendes pr. email til info@nordictravel.dk eller via telefon 69 91 16 51.
Der tages forbehold for ændringer i programmet.

SAMSØ – Endags vintersmag

VINTERHYGGE PÅ 
SAMSØ 
1-dagstur fra Sjælland t/r) 

 
 

 
  

 
Fredage i november og december 

 

Kl. 8.45 - 10.00 FÆRGE - fra Sjælland/Kalundborg til Samsø/Ballen. På overfarten serveres 
der 

KAFFE/TE og rundstykke. Færgen ankommer i Ballen kl. 10.15, hvor dagens lokale guide går 
om bord og byder velkommen. 

 
Kl. 10.00 - 10.30 RUNDTUR PÅ SYDØEN. Bussen passerer Nørreskifte og kører en tur i 
gennem den lille landsby Ørby, som i "gamle dage" var landarbejdernes by. Derefter køres 
der forbi godset Brattingsborg, hvor guiden kort fortæller om godsets historie og drift i dag. 
Herefter går vejen gennem Kolby og siden forbi Samsø Syltefabrik. Der bydes på en 
smagsprøve fra Samsø Bær af snapsen “HAL ELLER" enten i bussen eller ved første stop. 

 
Kl. 10.30 - 11.15 Bussen ankommer til PERMELILLE, der er øens højest beliggende by. Her 
besøges SVANEGAARDEN fra 1877, hvor Samsø Gårdbutik er indrettet i de gamle længer. Der 
fortælles om gården, vandtårnet, mindestenen og virksomhedens historie, bl.a. om de 
landskendte uldprodukter fra egen produktion, der kan være populære julegaveideer til 
enhver. Der vil være ØLSMAGNING, hvor gæsterne får mulighed for at smage øl fra Samsøs 
lokale bryggeri, der kun forhandles på Samsø. Herefter er der tid til at kigge rundt i den 500 m2 
store gårdbutik samt i Baghuset og Galleri 18 med værker af Grethe Henriksen og Lasse 
Weimann, der ligger lige ved Svanegaarden. 

 
Kl. 11.15 - 12.15 Efter Permelille kører bussen gennem TRANEBJERG, hvor vi blandt andet 
passerer Anton Rosens hus. I byen besøges SAMSØ MUSEUM, der er et spændende 
kulturhistorisk museum, som dokumenterer samsingernes tilværelse fra det 18. til slutningen 
af 19. årh. Her gives et levende indblik i tidligere tiders juleforberedelser og juletraditioner. 
Kl. 12.15 - 14:00 Bussen kører fra Tranebjerg til det lokale spisested, hvor der bydes på 
frokost. Her venter en UDSØGT FROKOST. Kokken fortæller om maden. Der bydes på et glas 
vin/øl eller andet til frokosten. 

Nordic Travel er ansvarlig for booking af programmer og er teknisk rejsearrangør.  
Afregning sker til Nordic Travel. info@nordictravel.dk eller tlf. 6991 1651.

Nordic Travel er 
rejsearrangør 
og medlem af  
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En spændende 
tur til  Samsø med 
masser af smags-

prøver og natur.
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SAMSØ – 2-dagstur

Dag 1
Kl. 08.45 – 10.15*  Fra Kalundborg på Sjælland tager vi færgen til Samsø/Ballen. Der serveres kaffe og rundstykke om bord.  
  Forude venter der deltagerne to spændende dage på Kattegats perle. 
Kl. 10.15 – 10.45 Fra færgen i Ballen kører bussen til Falkecenter Samsø. Guiden støder til gruppen.
Kl. 11.00 – 12.00  Hos Falkecenter Samsø venter der deltagerne et spektakulært show og fremvisning af centerets fascine- 
  rende og elegante ørne, høge og falke. Under showet kommer deltagerne helt tæt på og mærker tydeligt  
  vingesuset fra de store fugle. Der vil være mulighed for at købe en lille souvenir med hjem. 
Kl. 12.00 – 13.00 Herefter kører vi til Permelille, der er øenst højest beliggende by. Vi besøger Svanegaarden fra 1887,  
  hvor Samsø Gårdbutik er indrettet i de gamle længer. Der fortælles om gården, vandtårnet, mindestenen og  
  virksomhedens historie, bl.a. om de landskendte uldprodukter fra egen produktion. Der vil også være tid til at  
  kigge rundt i den 500m2 store gårdbutik samt et besøg hos Galleri 18 med værker af Grethe Henriksen og  
  Lasse Weimann.  
  På vej til den populære ferieby Ballen, ser vi noget af sydøen, og guiden fortæller om Samsø undervejs.
Kl. 13.15 – 14.15 Der venter deltagerne en dejlig frokost på Restaurant Dokken. Drikkevarer er ikke inkluderet.  
  Guiden takker af for i dag og på gensyn i morgen.
Kl. 14.15 – 15.00 Efter frokosten kan deltagerne gå en lille tur og på egen hånd nyde den hyggelige by, der byder på butikker,  
  havudsigt og herlig feriestemning. Slå f.eks. et smut forbi den atmosfærefyldte gamle købmandsbutik “Sma- 
  gen af Øen”. Her forhandles alle øens lokale produkter, såsom marmelade, snaps, sennep m.m.
Kl. 15.00 – Så kører bussen til Flinchs Hotel i Tranebjerg, hvor deltagerne checker ind og eventuelt går en tur i byen  
  inden middagen på hotellet. I den nordlige ende af byen kan man f.eks. betragte Tranebjerg Kirke, der er en  
  af Danmarks største landsbykirker og som adskiller sig ved bl.a. et kraftigt middelaldertårn.
Kl. 18.30 –  I hotellets restaurant serveres en skøn 2-retters aftenmenu. Drikkevarer er ikke inkluderet i prisen.

Dag 2
Kl. 08.00 – 09.30 Dagen starter med et dejligt morgenmåltid på hotellet. Herefter checker deltagerne ud, og diverse bagage  
  pakkes i bussen.
Kl. 10.00 – 10.45 På Samsøs lokale museum “Økomuseum Samsø”(lige over for hotellet) venter der deltagerne endnu et  
  spændende indblik i øens historie m.m. Besøget er endvidere et godt afsæt for deltagernes videre tur rundt på  
  øen. Besøget varetages af en museumsfaglig guide, og der vil være rig mulighed for uddybende spørgsmål  
  m.m. Her støder guiden til og følger deltagerne resten af dagen.
Kl. 10.50 – 12.30 Fra museet kører bussen til Issehoved, hvor deltagerne og guiden går en lille tur i det smukke moræneland- 
  skab og nyder den spektakulære udsigt. Turen går via Toftebjerg og et smut ud til Langøre Havn med kig til  
  den fredede Stauns Fjord. Guiden fortæller om Samsø undervejs – bl.a. om vikingernes Samsø, Kanhave  
  Kanalen m.m.
Kl. 12.30 – 13.30 Så er det blevet tid til et besøg på Samsø Bryghus, hvor der først venter en lille fortælling og herefter smørre- 
  brød til frokost. 
Kl. 13.45– 14.45 Efter frokost kører vi til Samsø Labyrinten,  hvor der venter deltagerne en sjov og anderledes oplevelse i verdens  
  største labyrint. Samsø Labyrinten ligger på den nordlige del af Samsø ved foden af de smukke Nordby Bakker.

Kl. 15.00 – 15.30 Efterfølgende er der mulighed for at gå rundt i Nordby, med bl.a. et idyllisk gadekær, et smukt klokketårn og  
  fine, gamle bindingsværkshuse. Guiden fortæller om byen og dens historie. Her findes der også små, hyggelige  
  caféer, når kaffetørsten melder sig.

Kl. 15.30 – 16.15 Bussen kører til Ballebjerg – Samsøs højeste punkt med udsigtstårn og et flot syn udover Samsø og Tunø.  
  Herfra kører vi mod Ballen og Færgen, som sejler kl. 17.30 med ankomst til Kalundborg kl. 18.45*. 

Nordic Travel er 
rejsearrangør 
og medlem af  

Rejsegarantifonden, 
medlemsnr. 1936
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INFORMATION OG KONTAKT

2-dagsturen Sjælland t/r kan afvikles mandage - fredage i perioden april - september. 
Minimum 30 deltagere. 

Pris pr. person ved min. 30 deltagere er DKK 1.175,- inkl. moms (ekskl. bus)og inkluderer: 

• Færge Kalundburg-Ballen t/r inkl. passagererne i bussen
• Kaffe og rundstykke om bord på færgen
• Besøg på Falkecenter Samsø
• Besøg på Økomuseum Samsø
• 1 overnatning inkl. morgenmad på Flinchs Hotel 
• 2-retters aftenmenu på Flinchs Hotel (ekskl. drikkevarer)
• Lokalguide i henhold til program
• Arrangement hos Samsø Labyrinten
• 2-retters frokost på Restaurant Dokken (ekskl. drikkevarer)
• Fortælling og smørrebrød på Bryghuset (ekskl. drikkevarer)

Færgen tager forbehold for ændringer i programmet.

*  Sejltiden afhænger af valgte ugedag og måned.  
  Program og tider fastlægges derfor endeligt ved given booking. 

SAMSØ – 2-dagstur, fortsat

En spændende tur til  
Samsø, hvor du bliv-
er klogere på øens 
historie og mange 

seværdigheder.

Nordic Travel er ansvarlig for booking af programmer og er teknisk rejsearrangør.  
Afregning sker til Nordic Travel. info@nordictravel.dk eller tlf. 6991 1651.

1-dags program
I Kalundborg havn venter SamsøFærgen kl. 8.45 med dejlig morgenmad. En times tid senere kører bussen fra 
borde og til Besser, og så er du klar til en hel dags golf på Samsø Golfklub (vi har sørget for greenfee). Tider 
bookes hos golfklubben. Glæd dig til en smuk bane, omgivet af smuk natur. Banen er afvekslende og kuperet med 
flotte fairways.
Når klokken nærmer sig 17.30, kører bussen til færgen, hvor der under sejlturen serveres en dejlig anretning i 
form af 2 stykker smørrebrød med valgfri drik. Kl. 18.45 er vi i Kalundborg, mætte af en dejlig dag med frisk luft og 
masser af golf. Sikke et program!

Prisen er DKK 520,- inkl. moms pr. person (ekskl. bus) og inkluderer:
• Færge Kalundborg - Ballen, retur
• Morgenmad om bord på færgen
• Green fee til hele dagen
• En dag med hyggeligt samvær og fantastisk golf
• Færgens anretning med en valgfri drik

Prisen er baseret på min. 20 personer. For frokosttilbud, kontakt venligst Samsø Golfklub på tlf. 8659 2218.

2-dags program
I Kalundborg havn venter SamsøFærgen kl. 8.45 med dejlig morgenmad. En times tid senere kører bussen fra 
borde og til Besser, og så er du klar til en hel dags golf på Samsø Golfklub (vi har sørget for greenfee). Tider 
bookes hos golfklubben. Glæd dig til en smuk bane, omgivet af smuk natur. Banen er afvekslende og kuperet med 
flotte fairways.
Når dagens match er afsluttet går turen til Flinchs Hotel, hvor hotellet venter med en lækker 2 retters menu, samt 
morgenmad dagen efter. Efter morgenmaden checkes der ud og formiddagen/eftermiddagen foregår på egen 
hånd, der er reserveret frokost på restaurant Dokken. 
Når klokken nærmer sig 17.30, kører bussen til færgen, hvor der under sejlturen serveres en dejlig anretning i form 
af 2 stykker smørrebrød med valgfri drik. Kl. 18.45 er vi i Kalundborg. Sikke et program!

Prisen er DKK 1.305,- inkl. moms pr. person (ekskl. bus) og inkluderer:
• Færge Kalundborg - Ballen, retur
• Morgenmad om bord på færgen
• Green fee til hele dag 1
• Overnatning på Flinchs Hotel, en 2-retters menu samt morgenmad
• Frokost på Restaurant Dokken
• En dag med hyggeligt samvær og fantastisk golf
• Færgens anretning med en valgfri drik

Prisen er baseret på min. 20 personer. For frokosttilbud, kontakt venligst Samsø Golfklub på tlf. 8659 2218.

SamSø – Golftur fra Sjælland (t/r)

Kontakt venligst Nordic Travel på info@nordictravel.dk eller tlf. 6991 1651.
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Dag 1
Ved ankomsten kl. 10 til Ballen bliver gruppen budt velkommen af Samsø-guiden, der er vært ved besøget. Turens første ople-
velse er et besøg ved Kolhøj Mølle i Brundby, Danmarks ældste stubmølle. Herfra går turen mod nordøst ud til foden af Besser 
Rev, det 5 km lange stenrev, der skærmer den smukke Stauns Fjord. Efter en lille frisk spadseretur på Revet mellem fjorden og 
Kattegat er det frokosttid. Vi kører tværs over øen og nyder frokosten og udsigten over havet mod vest på restaurant ”Perlen” i 
Sælvig fra kl. 12.30.
Efter frokost kl. 14 kører vi sydover gennem nogle af de små hyggelige landsbyer, der ligger med få kilometers afstand. Vi skal 
besøge gårdbutikken på Svanegården i Permelille, hvor der, foruden historien om hvordan en gammel gård får nyt liv, er 
mulighed for at gå på opdagelse i den 500 m2 store butik med sit landskendte udvalg af bl.a. unikke varer i eget design og fra 
egen produktion. Vi slutter dagens oplevelser af kl. 15.30 med at besøge husmandsstedet ”Fredensdal”, der både i de gamle 
stuer, den velplejede have og husmandsstedets bestand af gamle danske husdyr viser, hvordan en almindelig husmandsfami-
lie levede i 1930erne.
Kl. 16.30 indkvarteres gæsterne på Flinchs Hotel i Tranebjerg, som også står for middagen. 

Dag 2
I dag er gruppen på egen hånd, men alle lokale guider står parat på besøgsstederne.
Efter morgenmaden på hotellet, begynder vi dagen kl. 09.30 med et besøg på det lokale museum, som ligger ganske nær 
hotellet. Museumsbesøget starter med en lille introduktionsfilm til Samsø, som på 8 minutter fortæller om øens historie og 
udvikling gennem 16.000 år! I den gamle museumsgård oplever vi den rige skipperbondes hjem fra ca. 1850 og i den gamle 
lolænge, en udstilling om Samsøs forhistorie fra stenalder til middelalder. 
Næste stop kl. 11 er Falkecenter Samsø. Her venter der deltagerne et spektakulært show og fremvisning af centerets fascine-
rende og elegante ørne, høge og falke. 
Frokosten nydes på det berømte Brundby Rockhotel kl. 12.30. Efter frokosten kl. 14 kører bussen til Ballen. Vi skal besøge Den 
gl. Købmandsgård, grundlagt i midten af 1800-tallet, se de gamle stuer, høre om slægten fra forretningen og digteren Drach-
manns besøg. I Den Gamle Butik er der mulighed for at købe Samsø-souvenirs i form af øens specialiteter på glas og flasker, 
og der er tid til at gå en tur i den charmerende havneby og måske nyde en kop kaffe med udsigt over lystbådehavnen. Dagens 
sidste tilbud kl. ca. 16.15 er et besøg i Tranebjerg kirke, en af øens 5 middelalder kirker. Overnatning og middag på hotellet.

Dag 3
I dag er guiden igen med fra starten og byder kl. 09.30 velkommen til en ny dag på Samsø. 
Efter morgenmaden kører vi nordpå over Langemark, Besser og Alstrup med æbleplantager og vinmarker. Videre gennem 
Toftebjerg og ud til Sælvigbugten. Med en afstikker over Stavns kl. ca. 10.30 får man den fineste udsigt over Sælvigbugten mod 
vest og Stavnsfjorden mod øst og den berømte vikingekanal, Kanhavekanalen, der er gravet gennem Samsø, hvor øen er smallest. 
Turen langs Stavnsfjorden fører os til Langør, øens ældste, og eneste naturlige havn. Herfra køres over heden mod Nordby. 
Ved middagstid skal vi besøge verdens største labyrint, hvor der venter en spændende tur med spørgsmål, hvis svar leder frem 
til mål. Frokosten serveres kl. 13.15 på restaurant ”Ved Kæret”, der som navnet siger, ligger ved det idylliske Nordby Gadekær. 
Efter frokost venter der en betagende oplevelse i de fredede Nordby Bakker, og her bliver både tid til at  
nyde naturen og hygge sig med eftermiddagskaffen kl. ca. 15 inden turen kl. 16.45 går sydover mod  
Ballen og færgeafgang, hvor guiden siger farvel.

Pris pr. person ved 30 personer er DKK 2125,- inkl. moms (ekskl. bus) og inkluderer:

• Færge Kalundborg - Samsø, retur
• Kaffe og rundstykke om bord på færgen
• 2 overnatninger,  2-retters middage (ekskl. drikkevarer) og morgenmad på Flinchs Hotel
• Frokost alle dage og kaffe og kage iflg. program 
• Seværdigheder, entreer og guide i henhold til program
• En dag med hyggeligt samvær og masser af historie
Der tages forbehold for ændringer i programmet.

SAMSØ – 3-dagstur

Nordic Travel er ansvarlig for booking af programmer og er teknisk rejsearrangør.  
Afregning sker til Nordic Travel. info@nordictravel.dk eller tlf. 6991 1651.

Nordic Travel er 
rejsearrangør 
og medlem af  

Rejsegarantifonden, 
medlemsnr. 1936

En spændende tur til  
Samsø, hvor du bliv-
er klogere på øens 
historie og mange 

seværdigheder.
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Dag 1
Ved ankomsten kl. 10 til Ballen bliver gruppen budt velkommen af Samsø-guiden, der er vært ved besøget. Turens første oplev-
else er et besøg ved Kolhøj Mølle i Brundby, Danmarks ældste stubmølle. Herfra går turen mod nordøst ud til foden af Besser 
Rev, det 5 km lange stenrev, der skærmer den smukke Stauns Fjord. Efter en lille frisk spadseretur på Revet mellem fjorden og 
Kattegat er det frokosttid. Vi kører tværs over øen og nyder frokosten og udsigten over havet mod vest på restaurant ”Perlen” i 
Sælvig fra kl. 12.30.
Efter frokost kl. 14 kører vi sydover gennem nogle af de små hyggelige landsbyer, der ligger med få kilometers afstand. Vi skal 
besøge gårdbutikken på Svanegården i Permelille, hvor der, foruden historien om hvordan en gammel gård får nyt liv, er 
mulighed for at gå på opdagelse i den 500 m2 store butik med sit landskendte udvalg af bl.a. unikke varer i eget design og fra 
egen produktion. Vi slutter dagens oplevelser af kl. 15.30 med at besøge husmandsstedet ”Fredensdal”, der både i de gamle 
stuer, den velplejede have og husmandsstedets bestand af gamle danske husdyr viser, hvordan en almindelig husmandsfami-
lie levede i 1930erne.
Kl. 16.30 indkvarteres gæsterne på Flinchs Hotel i Tranebjerg, som også står for middagen. 

Dag 2
I dag er gruppen på egen hånd, men alle lokale guider står parat på besøgsstederne.
Efter morgenmaden på hotellet, begynder vi dagen kl. 09.30 med et besøg på det lokale museum, som ligger ganske nær 
hotellet. Museumsbesøget starter med en lille introduktionsfilm til Samsø, som på 8 minutter fortæller om øens historie og 
udvikling gennem 16.000 år! I den gamle museumsgård oplever vi den rige skipperbondes hjem fra ca. 1850 og i den gamle 
lolænge, en udstilling om Samsøs forhistorie fra stenalder til middelalder. 
Næste stop kl. 11 er Falkecenter Samsø. Her venter der deltagerne et spektakulært show og fremvisning af centerets fascine-
rende og elegante ørne, høge og falke. 
Frokosten nydes herefter på det berømte Brundby Rockhotel kl. 12.30. Efter frokosten kl. 14 kører bussen til Ballen. Vi skal 
besøge Den gl. Købmandsgård, se de gamle stuer, høre om slægten fra forretningen blev grundlagt i midten af 1800tallet og 
digteren Drachmanns besøg. Vi skal besøge Den gl. Købmandsgård, grundlagt i midten af 1800-tallet, se de gamle stuer, høre 
om slægten fra forretningen og digteren Drachmanns besøg. I Den Gamle Butik er der mulighed for at købe Samsø-souvenirs 
i form af øens specialiteter på glas og flasker, og der er tid til at gå en tur i den charmerende havneby og måske nyde en kop 
kaffe med udsigt over lystbådehavnen. Dagens sidste tilbud kl. ca. 16.15 er et besøg i Tranebjerg kirke, en af øens 5 middelalder 
kirker. Overnatning og middag på hotellet.

SAMSØ – 4-dagstur

Nordic Travel er ansvarlig for booking af programmer og er teknisk rejsearrangør.  
Afregning sker til Nordic Travel. info@nordictravel.dk eller tlf. 6991 1651.

Nordic Travel er 
rejsearrangør 
og medlem af  

Rejsegarantifonden, 
medlemsnr. 1936

En spændende tur til  
Samsø, hvor du bliv-
er klogere på øens 
historie og mange 

seværdigheder.
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Dag 3
I dag er guiden igen med fra starten og byder kl. 09.30 velkommen til en ny dag på Samsø. 
Efter morgenmaden kører vi nordpå over Langemark, Besser og Alstrup med æbleplantager og vinmarker. Videre gennem 
Toftebjerg og ud til Sælvigbugten. Med en afstikker over Stavns kl. ca. 10.30 får man den fineste udsigt over Sælvigbugten mod 
vest og Stavnsfjorden mod øst og den berømte vikingekanal, Kanhavekanalen, der er gravet gennem Samsø, hvor øen er smallest. 
På vej mod Langør, øens ældste og eneste naturlige havn, besøger vi Samsø Naturskole og får en fantastisk udsigt over 
Stavnsfjorden fra toppen af Grønhoved. Så går turen over Heden mod Nordøen og frokost kl. 13 på Samsø Bryghus, hvor der 
naturligvis også bliver mulighed for at smage huset eget bryg.
Efter frokost kl. 14.30 besøger vi verdens største labyrint, hvor der venter en spændende tur med spørgsmål, hvis svar leder 
frem til mål. På vej sydover gør vi holdt i Mårup og kl. 15.40 besøger vi den gamle skippergård, Beyergården, hvor vi kan nyde 
eftermiddagskaffen sammen med en spændende historie om gården, der var i samme slægt i 10 generationer. Derefter sætter 
vi kursen mod Tranebjerg.

Dag 4
Kl. 9.30 efter morgenmaden byder guiden velkommen til den sidste dag på Samsø i denne omgang. Det bliver en dag fra syd 
til nord! Vi kører til Samsøs sydøstligste hjørne, Vesborg. Her troner Vesborg Fyr på de gamle volde fra et af Valdemar Atter-
dags største militære anlæg fra midten af 1300tallet. Herfra er der udsigt både mod Sjælland, Fyn og Jylland, og man forstår, at 
Samsø var centrum i det middelalderlige Danmark. Så går turen mod nord. Vi kører direkte over Kolby, Tranebjerg, Onsbjerg, 
gennem Nordby, og ad smalle veje, når vi ved 11-tiden til de fredede Nordby Bakker. Også her er en betagende udsigt, hvor  
øens nordligste spids, Issehoved, strækker sig ud i havet som var det Skagens Gren.
Efter en dejlig tur i bakkerne venter der kl. 13 en god frokost på restaurant ”Ved Kæret”. Gadekæret bliver også udgangspunk-
tet for en lille tur rundt i Nordby, hvor en lokalguide fortæller om byen, der er kåret som landets bedst bevarede landsby. Der 
bliver også tid til at se Nordby på egen hånd, måske shoppe eller nyde en kop kaffe, inden vi kl. 16 igen samles og kører til 
Ballebjerg, øens højeste punkt. Det bliver sidste stop, inden vi kl. 16.30 kører sydover mod Ballen og færgen. 

Pris pr. person ved 30 personer er DKK 2945,- inkl. moms (ekskl. bus) og inkluderer:

• Færge Kalundborg - Samsø, retur
• Kaffe og rundstykke om bord på færgen
• 3 overnatninger,  2-retters middage (ekskl. drikkevarer) og morgenmad på Flinchs Hotel
• Frokost alle dage og kaffe og kage iflg. program 
• Seværdigheder, entreer og guide i henhold til program
• En dag med hyggeligt samvær og masser af historie

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

SAMSØ – 4-dagstur, fortsat

Nordic Travel er ansvarlig for booking af programmer og er teknisk rejsearrangør.  
Afregning sker til Nordic Travel. info@nordictravel.dk eller tlf. 6991 1651.

Nordic Travel er 
rejsearrangør 
og medlem af  

Rejsegarantifonden, 
medlemsnr. 1936

En spændende tur til  
Samsø, hvor du bliv-
er klogere på øens 
historie og mange 

seværdigheder.
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Bus inkl. fører Inkl. moms

Bus længde over 6 m maks. 8 m* 540

Bus længde maks. 10 m 570

Bus længde maks. 14 m 595

Bus længde over 14 m 595

Tom bus inkl. chauffør** 595

Personer i bus, uanset alder 40

Tur/retur

Endagsbillet til Bus*** Inkl. moms

Bus længde over 6 m maks. 8 m* 805

Bus længde maks. 10 m 850

Bus længde maks. 14 m 885

Bus længde over 14 m 885

Personer i bus, uanset alder 60

BUS priser Kalundborg - Ballen

Billettype
Enkelt 
DKK

Periode: 03.01.16 - 02.01.17

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

*Bus længde maks. 6 meter beregnes som personbil.

**Prisen er gældende uanset bussens længde.

***Endagsbillet er baseret på transport af de samme passagerer på ud- og hjemrejse. Sælges kun som bus inkl. personer 

tur/retur samme dag. 

Hvis en bus har anhænger med, er prisen lig med Bussens samlede længde inkl. anhænger.

Billetvilkår og information:
Bestilling: Bus og passagerer bestilles i Færgens afdeling for Bus- og Grupperejser. Kundenummer, længde på 

bussen og antal passagerer skal oplyses. Nye kunder skal skriftligt oplyse: Navn, adresse, telefon, fax. nr., e-mail 

og CVR nummer eller EAN-nummer. For kunder med kreditaftale fremsendes faktura pr. e-mail efter rejsen er 

foretaget. Betaling 15 dage netto efter fakturadato.

Catering: Bestilling af mad på færgen skal ske senest 5 døgn før afrejse. Ændring og afbestilling bedes foretaget 

senest 3 døgn før afrejse. 

Billet: Efter bestilling fremsender Færgen billet. Hvis der er bestilt catering, bliver der ved check-in udskrevet 

cateringbillet, som skal afleveres til færgens personale.

For at undgå fejl bedes kunden altid kontrollere at billetten svarer til det ønskede.

Ændring og afbestilling: Busbillet inkl. fører og passagerer kan ændres og afbestilles frit indtil 3 dage før 

udrejse. Ved afbestilling efter afgang henvises til Færgens befordringsbestemmelser.

Mødetid: 15 minutter før afgang.

Bestilling og information :
Færgen
Bus- og Grupperejser

Dampskibskajen 3, DK-3700 Rønne

Tlf. +45 56 20 21 60 (Man. - fre. kl. 09.00-16.00)

Fax +45 56 20 21 65

E-mail: bus@faergen.dk
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GENERELLE REGLER 
- for bestilling på alle Færgens ruter

 
Gruppe Cateringkoncept - BornholmerFærgen 2015 
 

Generelle regler for grupper: 
  
Retningslinjer for gruppemenuer i Danske færger: 
For at kunne forudbestille til ovenstående priser, skal gruppen bestå af minimum 10 
personer. 
Hele gruppen skal bestille samme menu, dog ikke hvis enkelte ønsker vegetarmenu. 
 
Bestilling bedes foretaget senest 5 døgn før afrejse, ændring og afbestilling bedes foretaget 
senest 3 døgn før afrejse, grundet bestilling af mad og planlægning af arrangementet om 
bord. 
 
Ændring af antal personer senere end 3 døgn før afrejse accepteres efter nærmere aftale. 
I check-in skal angives nøjagtig antal rejsende. 
 
Ændringer i deltagerantallet bedes foretaget så hurtigt som muligt før afgang til 
busafdelingen på tlf. +45 56 20 21 60 eller +45 56 20 21 20 indenfor åbningstiden, mandag 
til fredag i tidsrummet 09.00-16.00. Udenfor åbningstid og i weekender bedes ændringerne 
faxes til vort servicecenter på fax +45 56 20 21 66. 
 
Der er 1 chauffør fri pr. bus, hvis der er anført 2 chauffører på billetten, er begge fri. Hvis 
gruppen ikke har forudbestilt mad, kan chauffører spise til chaufførpriser. 
Vi ønsker dem en behagelig overfart. 
 
 



96

                                                                                                                                                                                                                                                                

Busrejser 2015 – Billetvilkår og information 

Bestilling:                                                                                                                                                                                                                                       
Ved bestilling af bus og passagerer, catering og køjer skal kundenummer, længde på bussen og antal passagerer oplyses. Nye kunder skal skriftligt oplyse: 

Navn, adresse, postnummer og by, CVR nummer eller EAN-nummer, telefon, fax og e-mail.                                                                                                                                                                           

På følgende afgange medtages ikke køretøjer over 1,95 meter i højden:                                                                                                                                                                                           
Lørdage og søndage 4. juli – 9. august:
Rønne-Ystad kl. 10.30 og kl.14.30
Ystad-Rønne kl. 08.30, 12.30 og kl. 18.30                                                                                                                                                                                                                       

Handicapbus:                                                                                                                                                                                                                                           
Oplys specifikt ”Handicapbus” ved booking af hensyn til placering på vogndækket.

 

Billet:                                                                                                                                                                                                                                           
Efter bestilling fremsender Færgen billet. Hvis der er bestilt catering og/eller køje bliver der ved check-in udskrevet en catering- og/eller en køjebillet, som 

skal afleveres til færgens personale.                                                                                                                                                                                         

Mødetid i check-in:                                                                                                                                                                                                                  
Ystad - Rønne:        Senest 20 minutter før afgang

Køge - Rønne:         Senest 20 minutter før afgang

Sassnitz - Rønne:   Senest 20 minutter før afgang

   

Navneseddel:                                                                                                                                                                                                                                                    
Søfartsmyndighederne kræver at passagerer på Køgeruten skal oplyse navn, alder, køn og nationalitet. Formular til navneregistrering fremsendes sammen 

med billetten. Navneregistreringsformularen afleveres ved check-in.

Betaling:                                                                                                                                                                                                                                                       
For kunder med kreditaftale fremsendes faktura pr. e-mail efter rejsen er foretaget. Betaling 15 dage netto efter fakturadato.

Ændring og afbestilling: 

Busser kan frit afbestilles indtil 30 dage før afrejse og skal ske skriftligt til Bus- og Grupperejser. Herefter hæftes der for bestillingen.  Afbestillingsfristen kan 

i specielle tilfælde ændres ved henvendelse til Færgens Bus- og Gruppeafdeling.                                                                                                                                                                                 

Catering:                                                                                                                                                                                                                                                       
Bestilling skal foretages senest 5 døgn før afrejse. Ændring eller afbestilling af mad skal foretages senest 3 døgn før afrejse, grundet bestilling af mad og 

planlægning af arrangementet ombord. 

I check-in skal angives nøjagtigt antal rejsende.

Bestilling og information:
Færgen

Bus- og Grupperejser

Dampskibskajen 3

DK-3700 Rønne

Tlf.: 56 20 21 60. Fax 56 20 21 65                                                                                                                                                                                                                

E-mail: bus@faergen.dk

Åbningstid: Mandag – fredag kl. 09.00 – 16.00

BILLETVILKÅR OG INFO 
- for busrejser 2016

1-dags program
I Kalundborg havn venter SamsøFærgen kl. 8.45 med dejlig morgenmad. En times tid senere kører bussen fra 
borde og til Besser, og så er du klar til en hel dags golf på Samsø Golfklub (vi har sørget for greenfee). Tider 
bookes hos golfklubben. Glæd dig til en smuk bane, omgivet af smuk natur. Banen er afvekslende og kuperet med 
flotte fairways.
Når klokken nærmer sig 17.30, kører bussen til færgen, hvor der under sejlturen serveres en dejlig anretning i 
form af 2 stykker smørrebrød med valgfri drik. Kl. 18.45 er vi i Kalundborg, mætte af en dejlig dag med frisk luft og 
masser af golf. Sikke et program!

Prisen er DKK 520,- inkl. moms pr. person (ekskl. bus) og inkluderer:
• Færge Kalundborg - Ballen, retur
• Morgenmad om bord på færgen
• Green fee til hele dagen
• En dag med hyggeligt samvær og fantastisk golf
• Færgens anretning med en valgfri drik

Prisen er baseret på min. 20 personer. For frokosttilbud, kontakt venligst Samsø Golfklub på tlf. 8659 2218.

2-dags program
I Kalundborg havn venter SamsøFærgen kl. 8.45 med dejlig morgenmad. En times tid senere kører bussen fra 
borde og til Besser, og så er du klar til en hel dags golf på Samsø Golfklub (vi har sørget for greenfee). Tider 
bookes hos golfklubben. Glæd dig til en smuk bane, omgivet af smuk natur. Banen er afvekslende og kuperet med 
flotte fairways.
Når dagens match er afsluttet går turen til Flinchs Hotel, hvor hotellet venter med en lækker 2 retters menu, samt 
morgenmad dagen efter. Efter morgenmaden checkes der ud og formiddagen/eftermiddagen foregår på egen 
hånd, der er reserveret frokost på restaurant Dokken. 
Når klokken nærmer sig 17.30, kører bussen til færgen, hvor der under sejlturen serveres en dejlig anretning i form 
af 2 stykker smørrebrød med valgfri drik. Kl. 18.45 er vi i Kalundborg. Sikke et program!

Prisen er DKK 1.305,- inkl. moms pr. person (ekskl. bus) og inkluderer:
• Færge Kalundborg - Ballen, retur
• Morgenmad om bord på færgen
• Green fee til hele dag 1
• Overnatning på Flinchs Hotel, en 2-retters menu samt morgenmad
• Frokost på Restaurant Dokken
• En dag med hyggeligt samvær og fantastisk golf
• Færgens anretning med en valgfri drik

Prisen er baseret på min. 20 personer. For frokosttilbud, kontakt venligst Samsø Golfklub på tlf. 8659 2218.

SamSø – Golftur fra Sjælland (t/r)

Kontakt venligst Nordic Travel på info@nordictravel.dk eller tlf. 6991 1651.
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Danske Færger A/S 
Færgen Bus- og grupperejser
Dampskibskajen 3-5
3700 Rønne

Tlf. 56 20 21 60
bus@faergen.dk
faergen.dk

Nordic Travel er ansvarlig for 
booking af programmer og er 
teknisk rejsearrangør. 
Afregning sker til Nordic Travel. 

Tlf. 69 91 16 51. 
info@nordictravel.dk
faergen.dk/bookprogram




