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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.

SamsøFærgen

Kalundborg

Ballen

Kombi-ture

Fra Kalundborg - Samsø - Hou

og

Fra Hou - Samsø - Kalundborg
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SAMSØ – eventkalender 2018

4.-6. maj  Samsø Kammermusikfestival 
Klassiske koncerter i smukke omgivelser. Oplev dygtige musikere og koncertmestre fra Det Kongelige 
Kapel og Radiosymfoniorkestret opføre værker af den klassiske musiks store mestre. Begrænset antal pladser.
www.samsoelinien.dk 

18.-20 maj  Samsø Cup 2018
Samsø byder på et suverænt havørredfiskeri, og med en kystlinje på ca. 120 kilometers smukke og 
fiskerige strækninger, er der plads til masser af deltagere. Og med alt fra fjord til storslåede åbne kyster 
rundt om hele øen, er det aldrig svært at finde en plads med læ. Der er flotte præmier til vinderne. 
www. samsoe-sff.dk 

26.-27. maj  Sommer i By 
Hvert år, altid søndagen efter pinse, rides der Sommer i By. Smukt udsmykkede heste og ryttere rider 
gennem Nordby med fane og faune. Efter rytterne følger et optog med hestevogne og udklædte pas-
sagerer. I anledning af optoget er der fest og fællesspisning, musik og sjov i Nordby. 
www.nordbysamso.dk

27. maj  Samsøs bedste kartoffelmad
For sjette år i træk afholdes konkurrencen “Samsøs bedste kartoffelmad”, hvor en række af øens res-
tauranter deltager. Publikum kan selv bygge sine egne kartoffelmadder og få en hyggelig snak med 
sidemanden. Dommerpanelet består af store navne fra det danske fødevare- og restaurationsmiljø. 
Begrænset antal pladser. 
www. visitsamsoe.dk

16.-17. juni  Samsø Råvarefestival
I år afholdes den traditionsrige Samsø Råvarefestival i juni, hvor kartoflerne er nye, jordbærrene er søde 
og aspargsene sprøde. Vær med til at fejre Samsøs gode specialiteter og råvarer med smagsprøver, 
underholdning, salg fra boder, aktiviteter for hele familien og meget mere. Lørdag aften er der stor fest 
og Samsø Mesterskaberne i Tovtrækning. 
www. samsoraavarefestival.dk

5. juli-2. aug.  Samsø Pianofestival 
I løbet af fem torsdage i juli og august lægger den intime koncertsal i Toftebjerg rammer til klaverkon-
certer med anerkendte navne. I 2018 byder programmet på: Thorson & Thurber, Heghine Rapyan, Rich-
ard Cionco, Lino Rivera og Morten Gunnar Larsen.
www.samsoepianofestival.dk

DATO ARRANGEMENT
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14. juli  Samsø Traktortræk 
Er du til brølende maskiner, hestekræfter i massevis, røg og larm, så er Samsø Traktortræk noget for dig. 
Der kommer deltagere fra både Samsø og resten af landet, og der konkurreres i flere klasser lige fra de 
tonstunge monster- maskiner til havetraktorer. En hyggelig dag for hele familien.
www.samsoelu.com

23.-25. juli Opera In Unlikely Places - Samsø tilsat opera
Tre dage med opera og klassisk sang “in unlikely places”
www. soeholmopera.com
 
26.-28. juli  Samsø Jazzfestival
Programmet lægger vægt på højt kunstnerisk niveau, stilistisk diversitet og en blanding af etablerede 
navne og yngre talenter, som på Samsø kan mødes til gensidig inspiration af hinanden og publikum. 
Der er koncerter både aften og eftermiddag. Sidstnævnte er gratis at overvære. Festivalen arrangeres 
af to unge, samske gutter i et samarbejde med foreningen Samsø Big Band. 
www. samsoejazzfest.dk

28.-29. juli  Gammeldags marked ved Museet
Her kan du opleve markedsgøgl og bakkesangerinder. Du kan lytte til lirekasse- & spillemandsmusik. 
Du kan køre i karrusel, fiske i andedam og andre hyggelige ting fra da ”ruder konge var knægt”.  
Der serveres gammeldags bagværk, bayersk øl, og markedsboderne anbefaler sig med alskens kram-
sager.
www. samsoemuseum.dk



Dagstur over Samsø fra Sjælland til Jylland med “Smag på øen midt i Danmark”
Kl. 8.45 - 10.15 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. 10.15 - 10.45 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.
Kl. 10.45 - 11.30 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 vil derefter være ØLSMAGNING, hvor gæsterne får mulighed for at 
smage øl fra Samsøs lokale bryggeri, der kun forhandles på Samsø. Der bydes også på en smagsprøve fra Samsø Bær. Herefter 
er der tid til at kigge rundt i den 500 m2 store gårdbutik.
Kl. 11.30 - 12.15 Efter Permelille kører bussen gennem Tranebjerg, hvor vi blandt andet passerer Anton Rosens hus og Tranebjerg 
Kirke, der er en af Danmarks største landsbykirker, og som bl.a. adskiller sig ved et kraftigt middelaldertårn. Efterfølgende går 
turen ned over den syd-vestlige del af øen, hvor der kan ses eksempler på udviklingen fra husmandsbrug til alternativ anvendelse 
af landejendomme.
Kl. 12.15 - 13.30 Bussen kører til det lokale spisested, hvor der bydes på frokost. Her venter en SKØN LET FROKOST, bl.a. med fokus 
på de gode råvarer fra Samsø.
Kl. 13.15 - 14.45 Efter frokost tager vi med bussen rundt på en Ø-RUNDFART PÅ NORDØEN, hvor vi kommer i gennem fere af øens 
22 idylliske landsbyer. Blandt andet kommer vi forbi Kanhave Kanalen, Stauns Fjord samt det meget smukke gadekær og klokke- 
tårn i Nordby. Fra Ballebjerg - som er Samsøs højeste punkt - nydes udsigten over nordøen. Guiden fortæller undervejs 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 købmandsgaarde fra 1844. Her inviteres til smagning på en lækker “sommer frisker” - baseret på 
hvidvin og en Samsø specialitet. Der bydes også på en kop KAFFE/TE.
Kl. 15.15 - 15.45 Bussen kører retur til Sælvig havn. Guiden siger tak for i dag. Kl. 15.45 - 16.45   FÆRGE - Fra Samsø/Sælvig til Jyl-
land/Hou
Dagsturen over Samsø fra Jylland til Sjælland kan afvikles alle ugens dage undtagen helligdage i månederne marts til december. 
Deltagerantal er min. 30 personer.

Pris pr. person ved 30 personer er DKK 330,- inkl. moms (ekskl. bus) og inkluderer:
• Færge til og fra Samsø inkl. passagererne i bussen  
• Kaffe og rundstykke om bord på færgen
•  Lokalguide i henhold til program
•  Ølsmagning fra Samsø Bryghus
•  Let frokost bl.a. med råvarer fra Samsø
•  Smagning på “Samsø sommer frisker”
•  Snapsesmagning fra Samsø Bær og Samsø Aperitif
•  En kop te/kaffe, hvor kaffen er fra eget kafferisteri

Program og tider fastlægges endeligt ved given booking. 
Der tages forbehold for ændringer i programmet.

SAMSØ – Endags kombi-tur

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.



Dagstur over Samsø fra Jylland til Sjælland med “Smag på øen midt i Danmark”
Kl. 9.30 - 10.30 FÆRGE - fra Jylland/Hou til Samsø/Sælvig. På overfarten serveres der KAFFE/TE og rundstykke. Færgen “Prinsesse 
Isabella” ankommer i Sælvig kl. 10.30, hvor dagens lokale guide går om bord og byder velkommen.

Kl. 10.30 - 11.15 RUNDTUR PÅ SYDØEN. Bussen passerer Onsbjerg og derefter Tranebjerg med en af Danmarks største landsby- 
kirker, som bl.a. adskiller sig ved et kraftigt middelaldertårn. Anton Rosens hus passeres og turen går videre syd på. Turen går ned 
over den sydvestlige del af øen, hvor der kan ses eksempler på udviklingen fra husmandsbrug til alternativ anvendelse af lande- 
jendomme. Vi kommer forbi Samsø Syltefabrik og godset Brattingsborg, hvor guiden kort fortæller om godsets historie og drift i 
dag. Vi kommer også gennem den lille landsby Ørby, som i “gamle dage” var landarbejdernes by.

Kl. 11.15 - 12.00 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 vil derefter være ØLSMAGNING, hvor gæsterne får mulighed for at 
smage øl fra Samsøs lokale bryggeri, der kun forhandles på Samsø. Der bydes også på en smagsprøve fra Samsø Bær. Herefter 
er der tid til at kigge rundt i den 500 m2 store gårdbutik.

Kl. 12.00 - 13.15 Bussen kører til det lokale spisested, hvor der bydes på frokost. Her venter en SKØN LET FROKOST, bl.a. med fokus 
på de gode råvarer fra Samsø.

Kl. 13.15 - 16-40 Efter frokost tager vi med bussen rundt på en Ø-RUNDFART PÅ NORDØEN, hvor vi kommer i gennem fere af øens 
22 idylliske landsbyer, ligesom vi vil opleve den helt enestående natur, der findes på den nordlige del af Samsø. Vi kommer forbi 
Kanhave Kanalen, Stauns Fjord samt det meget smukke gadekær og klokketårn i Nordby. Fra Ballebjerg - som er Samsøs højeste 
punkt - nydes udsigten over nordøen. Hvis tiden tillader, kan der afsættes tid til en spadseretur i Nordby. Guiden fortæller under-
vejs historien om de forskellige steder som passeres. 

Kl. 16.40-17.15 Bussen kører fra Nordby retur til færgen. Guiden siger tak for i dag. 

KL 17.30  FÆRGE - Fra Samsø/Ballen til Sjælland/Kalundborg

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

• Færge til og fra Samsø inkl. passagererne i bussen  
• Kaffe og rundstykke om bord på færgen
•  Lokalguide i henhold til program
•  Ølsmagning fra Samsø Bryghus
•  Let frokost bl.a. med råvarer fra Samsø
•  Smagning på “Samsø sommer frisker”
•  Snapsesmagning fra Samsø Bær og Samsø Aperitif
•  En kop te/kaffe, hvor kaffen er fra eget kafferisteri

Program og tider fastlægges endeligt ved given booking. Der tages forbehold for ændringer i programmet.

SAMSØ – Endags kombi-tur

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.



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 Første stop er Samsø Gårdbutik, hvor vi gør et lille ophold. Der vil være en smagsprøve på en snaps fra Samsø 
Bær. Herfra går turen videre rundt på sydøen, hvor flere af af Samsøs 22 byer passeres. 
Kl. 13.00 – 14.00 Frokost på en af øens spisesteder 
Kl. 14.15 – 14.45 Efter frokost kører bussen til besøg på Samsø Museum i Tranebjerg, hvor man vil se en kort film, der beskriver 
Samsøs udvikling. 
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 410,- inkl. moms (ekskl. bus) og inkluderer:

• Færge Kalundborg - Samsø, retur
• Kaffe og rundstykke om bord på færgen
•  Lokalguide i henhold til program
•  Frokost på en af øens spisesteder (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.

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.



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 
national seværdighed.
Kl. 10.00 – 10.45  Vi ankommer til den nye Ballen Færgehavn, hvor en lokalguide tager imod os. Vi kører vi langs havet direkte til 
Samsø Labyrinten. Undervejs fortæller guiden om Samsø.
Kl. 10.45 – 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 en kortere tur. 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 afsluttes 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 lig-
ger Naturcentret. Guiden fortæller om stedets rige dyre- og planteliv, om brug af får i naturplejen og om områdets status som 
kongerigets omdrejningspunkt i Vikingetiden. Med udsigt over fjorden ligger Langør Kirke højt på en bakke. Vi skal besøge den 
lille kirke, der er landskendt som bryllups- og dåbskirke.

Kl. 16.15 – 17.00  Bussen kører fra Langør med kort stop ved Kanhavekanalen til Ballen. Mætte af de mange udsøgte oplevelser, 
siger vi farvel til guiden og 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 335,- 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.



Oplev Samsø - Udvikling og historisk vingesus

Kl. 8.45-10.00 FÆRGE - fra Sjælland/Kalundborg til Samsø/Ballen. På overfarten serveres der kaffe/te og rundstykke. Færgen 
ankommer til Ballen kl. 10.00-10.15, hvor dagens lokale guide stiger på bussen og byder velkommen.
Kl. 10.15-10.40 RUNDTUR på sydøen. Fra Ballen Færgehavn kører bussen sydover og passerer flere af Samsøs 22 hyggelige 
landsbyer. Der fortælles om udvikling og nytænkning i landbrug og turisme samt de nye spændende anvendelsesmuligheder for 
gårdene. Der ses vindmøller omkring og på øen, og vi hører hvorfor Samsø faktisk er kendt verden over. Vi passerer Brattings-
borg Gods, der i dag er en moderne skov- og landbrugsvirksomhed med stor historisk betydning for Samsø. Vejen går også forbi 
Samsø Syltefabrik med speciale i at forarbejde øens råvarer med henblik for videresalg til resten af Danmark.
Kl. 10.45-11.30 Ophold i den lille by PERMELILLE. Her besøges Samsø Gårdbutik, der er indrettet i en gammel traditionel gård fra 
slutningen af 1800-tallet. Her fortælles historien om byen, gården og om virksomheden med egen produktion af de landskendte 
uldvarer samt øvrig beklædning. Her forhandles også Samsø specialiteter, og der bydes på en smagsprøve af en af Samsø- 
snapsene fra Samsø Bær, hvorefter der vil være tid til at kigge rundt i den 500m2 store butik i de gamle længer på Svanegården.
Kl. 11.30-12.00. Rundturen på sydøen fortsætter østover - vi ser flere af de mindre landbrug, der er omdannet til andre virksom- 
hedsformer og passerer endnu flere byer og historiske steder. Bl.a. Ilse Made kilden, hvortil der er knyttet et historisk sagn.
Kl 12.00-13.15. Frokost/buffet på FERIECENTER SAMSØ. En tidligere gård, der er omdannet til et moderne familiedrevet feriecent-
er. Her vil man bl.a. kunne se den tidligere gyllebeholder, der nu er omdannet til en moderne swimmingpool. Frokosten består af 
en stor buffet med hvidvinsdampet laks, mange forskellige blandede salater, Samsø kartofler, div. stege, saucer og hjemmebagt 
brød med smør.
KL 13.30-14.30. Ophold i hovedbyen TRANEBJERG. Besøget indledes med en på Samsø Museum, der er indrettet i en kopi af 
en gammel nordsamsk skippergård samt det oprindelige mejeri, der tilhørte godset. Filmen beskriver Samsøs geografiske og 
historiske udvikling. Herefter kan man opleve hovedbyen Tranebjerg - bl.a. handelslivet, det nyligt restaurerede - og arkitektonisk 
interessante - “Rosens Hus” samt Tranebjerg Kirke.
14.30-15.30. Turen går nordpå langs Sælvigbugten. Vi kører omkring det helt unikke område Stauns Fjord, som har en interessant 
historie - både kulturelt, geografisk og biologisk. Videre nordpå går turen gennem små byer med de karakteristiske skippergårde, 
inden vi lander på øens højeste punkt Ballebjerg. Her nydes den fantastiske udsigt mod Tunø og Jylland samt det kuperede land-
skab, der er kendetegnet for nordøen.
15.35-16.30. Nordøens hovedby Nordby besøges herefter - og her er der rig lejlighed til at få fornemmelsen og indtrykket af, 
hvordan en fortelandsby fungerede for flere 100 år siden. Det smukke gadekær, stråtækte huse og små gyder har alt sammen 
været med til at kåre Nordby som Danmarks bedst bevarede landsby.
16.30-17.15. Turen går nu sydpå igen. Vi kører tværs ind over øen - og vil bl.a. opleve flere bud på Samsøs attraktioner og an- 
derledes virksomhedsformer. Bl.a. passerer vi nok Danmarks smukkest beliggende golfbane samt Yduns Have, som er et økolo-
gisk landbrugskollektiv og til sidst øens turistby Ballen med lystbådehavnen og turiststemning.
17.30. Færge fra Ballen til Kalundborg
1-dagsturen kan afvikles i sommerperioden. I lavsæsonen - dvs. i periode med ændrede sejltider
- kan der foretages ændringer i programmet. Deltagerantal er minimum 30 personer.

Pris pr. person ved 30 personer er DKK 336,- inkl. moms (ekskl. bus) og inkluderer:

• Færge Kalundborg - Samsø, retur
• Kaffe og rundstykke om bord på færgen
•  Lokalguide i henhold til program
•  Frokostbuffet (ekskl. drikkevarer)

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.

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.



Smag på Samsø
Kl. 8.45 - 10.15 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. 10.15 - 10.45 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. 
Kl. 10.45 - 11.30 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. Der bydes på en smagsprøve fra Samsø Bær af 
snapsen “Hal Eller“ eller smagfuld drikkeklar saft. Herefter er der tid til at kigge rundt i den 500 m2 store gårdbutik.
Kl. 11.30 - 12.15 Efter Permelille kører bussen gennem Tranebjerg, hvor vi blandt andet passerer Anton Rosens hus og Trane-
bjerg Kirke, der er en af Danmarks største landsbykirker, og som adskiller sig bl.a. ved et kraftigt middelaldertårn.  
Efterfølgende går turen ned over den sydvestlige del af øen, hvor der kan ses eksempler på udviklingen fra husmandsbrug til 
alternativ anvendelse af landejendomme.
Kl. 12.15 - 13.30 Bussen kører til det lokale spisested, hvor der bydes på frokost. Her venter en udsøgt frokost med særlig fokus 
på de skønne råvarer fra Samsø. 
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 smagning af en lækker “frisker for årstiden”, baseret 
på en Samsø specialitet. 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. Det kan anbefales at gå en tur i haven på Købmands-
gaarden og besøge havehuset som Holger Drachmann og hans kone besøgte i 1800-tallet.
Efterfølgende spadseres igennem Ballen og turen afsluttes hos Baghuset, der er en hyggelig livsstilsbutik med bl.a. brugskunst, 
blomster og grammofonplader. Her bydes på en sidste smagsprøve fra en lokal producent. 
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 310,-* 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 fra Samsø Bryghus
• Udsøgt frokost med bl.a. råvarer fra Samsø (ekskl. drikkevarer)
• Smagning af “Årstidens Samsø frisker”
• Snapsesmagning fra Samsø Bær og Samsø Aperitif
• En kop te/kaffe, hvor kaffen er fra eget kafferisteri
• Diverse smagsprøver af Samsø produkter

*Ved afrejse kl. 17.30 er prisen 335,- pr. person

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.
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En spændende 
tur til  Samsø med 
masser af smags-

prøver og natur.
Tilbydes hele året!
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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. 10.00 – 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 øens 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 – 16.00   Efter frokosten kan deltagerne gå en lille tur og på egen hånd nyde den hyggelige by, der byder på butikker,  
  havudsigt og herlig feriestemning. På turen tilbage til hotellet, kan man f.eks. køre til Besser Rev. Et helt unikt  
  naturområde, der ligger omkring det over 5 km lange oversøiske rev. 
Kl. 16.00 – 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 Dan- 
  marks 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 “Samsø Museum”(lige over for hotellet) venter der deltagerne endnu et spæn- 
  dende 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  
  spørgsmålm.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. 12.00 – 13.00  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. 13.15– 14.15 Efter frokost kører vi til Samsø Labyrinten, hvor der venter deltagerne en sjov og anderledes oplevelse i ver- 
  dens største labyrint. Samsø Labyrinten ligger på den nordlige del af Samsø ved foden af de smukke Nordby  
  Bakker.
Kl. 14.30 – 17.15    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 kan man også slå et smut  
  forbi den atmosfære fyldte gamle købmandsbutik “Smagen af Øen”. Her forhandles mange af øens lokale  
  produkter. Hvis tiden tillader det, kan man også besøge Samsøs højeste punkt “Ballebjerg” og nyde den  
  storslåede udsigt over Tunø og Jylland. Herefter går turen mod færgen i Ballen. 
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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 i delt dobbeltværelse ved min. 30 deltagere er DKK 1.299,- inkl. moms (ekskl. bus)og inkluderer: 

• Færge Kalundburg-Ballen t/r inkl. passagererne i bussen
• Kaffe/the og rundstykke om bord på færgen
• Besøg på Falkecenter Samsø
• Besøg på Samsø Museum
• 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.



Dag 1
På vej mod Samsø serveres der kaffe og rundstykke om bord. Ved ankomsten kl. 10 til Ballen bliver gruppen budt velkommen 
af Samsø-guiden, der er vært ved besøget. Turens første oplevelse 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 der mu-
lighed 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. 10.00 med et besøg på det lokale museum, som ligger ganske nær hotel-
let. 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 fascinerende 
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 Drachmanns 
besøg. Der er tid til at gå en tur i den charmerende havneby og måske nyde en kop kaffe med udsigt over lystbådehavnen. På ve-
jen hjem kan man evt. køre til området omkring det storslåede Besser Rev - det mere end 5 km lange oversøiske naturrev. I Traneb-
jerg kan dagen afsluttes med  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 - som består af håndmadder -  serveres kl. 13.15 på Bryghuset, hvor der naturligvis også er mulighed for at smage 
husets eget bryg.
Efter frokost venter der en betagende oplevelse  både i byen Nordby og i de fredede Nordby Bakker: Her bliver både tid til at nyde 
naturen og evt. hygge sig med eftermiddagskaffen, ligesom man kan besøge butikken “Smagen af Øen”,  
der præsenterer mange af øens lokalt forarbejdede råvarer.  Herefter går turen ned mod færgen, som  
sejler os til Kalundborg. 

Pris pr. person i delt dobbeltvær. v. 30 pers. er DKK 2269,- 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.
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En spændende tur til  
Samsø, hvor du bliv-
er klogere på øens 
historie og mange 

seværdigheder.



Dag 1
Ankomst kl. 10.
I Ballen Havn bliver vi budt velkommen af Samsø-guiden, der er vært ved besøget. Vi kører sydover gennem nogle af de små, 
hyggelige landsbyer, der ligger med få kilometers afstand. 
 Vi skal besøge gårdbutikken på Svanegården i Permelille, 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. 
Der vil være frokost på en af øens hyggelige restauranter. Vi slutter dagens oplevelser med at besøge husmandsstedet “Fre-
densdal”, der både i de gamle stuer, den velplejede have, og husmandsstedets bestand af gamle danske husdyr viser, hvordan 
en almindelig husmandsfamilie levede i 1930erne.  
Kl. 16.30 checker vi ind 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 fasciner-
ende 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. Der kan evt. afsættes  tid til at gå en tur i den charmerende 
havneby., ligesom man på hjemturen til hotelllet kan køre til det storslåede område omkring Besser Rev. Tilbage i Tranebjerg 
kan man gå en tur i byen - evt.  besøge  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.



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 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, kommer vi forbi Samsø Naturskole og får en fantastisk udsigt over 
Stavnsfjorden fra toppen af Grønhoved. Så går turen mod Besser, hvor frokosten nydes i Besser Forsamlingshus.
Efter frokost 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 herefter 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.
Overnatning og middag på hotellet.

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 frokost kl. 12 på Samsø Bryghus, hvor der naturligvis også bliver mulighed for at smage 
huset eget bryg. Herefter vil der være til til at besøge den hyggelige og helt enestående by Nordby. Slå også et smut forbi butik-
ken “Smagen af Øen” som sælger øens specialiteter. Herefter går turen ned mod færgen.

Pris pr. person i delt dobbeltværelse ved min. 30 personer er DKK 3060,- 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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Samsø Bryghus Cafe og Butik 
Østre Ringvej 22, Nordby
8305 Samsø
Tlf 29410203
kimvest@mail.dk
www.samsoe-bryghus.dk

Samsø Bryghus startede i 2006 i en gammel firelænget gård i det idylliske Nordby. 
I september 2009 flyttede vi bryghuset 400 m østpå til en anden gammel firelænget gård, hvor vi i for-
vejen havde både cafe og butik, så nu har vi det hele under samme tag på Øster Ringvej 22, i Nordby. 
Vi brygger øl i 2 gamle ombyggede mælkekøletanke, og vi gærer vores øl i små plasttanke på 210 liter. 
På den måde kan vi lave mange små men forskellige bryg. Der kommer ca. 470 liter øl ud af hvert bryg.

I vores Cafe/butik sælger vi egne produkter som øl, grøntsager og kød fra vores dyr, derudover sælges 
mel, slik, cremer/shampoo, garn og mange forskellige kolonialvarer. 
I cafen serverer vi retter, som alle er baseret på gårdens egen produktion af kød og grøntsager, dertil 
selvfølgelig øl, kaffe/te, hjemmelavet saft og kage.

Vi har åben hele året, for selskaber, både til middag og aften. Maks antal: 59.

Der er mange muligheder hvis man besøger Samsø Bryghus Cafe og Butik. Kom og besøg butikken og 
få en kort introduktion til øllet. 

Entre: kr. 0,-
Spis frokost, middag eller kaffe/kage. PRIS: kr. 65 - 165 kr. + drikkevarer
Ølsmagning evt. med rundvisning (kræver at man er godt gående, da bryggeriet ligger på 1. sal)  
PRIS: kr. 76 - 100 afhængig af antal øl, der skal smages.

SAMSØ
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Samsø Gårdbutik, Svanegården, Permelille
Permelille 20
8305 Samsø
Tlf.: 87 92 16 00
www.oen.dk

Samsø Gårdbutiks 500 m2 store butik er landskendt for sit omfattende og anderledes udvalg. Her 
præsenteres bl.a. Samsø specialiteter samt beklædning og uldprodukter fra egen lille fabrik med 
væveri og systue. Det er et populært udflugtsmål og særdeles velegnet for busgæster, der her altid er 
velkomne.

Gårdbutikken er indrettet i Svanegårdens gamle længer og beliggende i Permelille, der er øens højest 
beliggende by. Ved gården ses øens eneste vandtårn samt en stor mindesten. Hør bl.a. fortællingen om 
hvorfor netop denne gård har været besøgt af utallige i over hundrede år. Fotos er udstillet og fortæller 
om livet på gården.

Der er nem busparkering og rigelig med plads i butikken til busgæsterne. Siddepladser for de som 
trænger til et hvil. Der kan tilbydes smagsprøve af Samsø snaps ved besked inden besøg på tlf. 
24246383 eller 87921600. Og ellers kig blot forbi, når I er på Samsø. Lige ved siden af gårdbutikken  
ligger Galleri 18 med værker af Grethe Henriksen og Lasse Weimann.

Åbningstider: Der er åbent hele året. Se www.oen.dk Kontakt tlf. 24246383.

ENTRÉ: Der er gratis adgang og gratis smagsprøver ved forudgående aftale på tlf. 24246383.

Der kan fortælles om stedet og der er rig mulighed for at gå på opdagelse.
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Samsø Labyrinten
Issehoved 1
8305 Samsø
Tlf. 8659 6659
Samsolabyrinten.com

Samsø Labyrinten er et populært sted at besøge på firmaturen, busturen eller til familiefesten. Laby-
rinten kan huse mange deltagere samtidig og der er er ingen ventetid, da alle grupper har sin egen rute.

Firmatur
I forbindelse med firmaudflugt, teambuilding og anden kursus, er Samsø Labyrinten den oplagte 
ramme for turens aktivitet. Her udfordres deltagerne fysisk, mentalt og samarbejdsmæssigt i konkur-
rence og socialt samvær.

Busselskaber
Labyrinten er med sine forskellige mål og temaer meget fleksibel. Med en quiz om f.eks. Matador el-
ler Ordsprog når I frem til  Uglens Hule og Evighedspladsen, som netop tilgodeser busselskaber med 
begrænset tid. Indhent gerne tilbud.

Familiefest og lignende arrangementer
En tur i Labyrinten er sjov for alle i familien. Med en Stifinder i hånden skiftes børn og voksne undervejs til 
at svare på spørgsmål, så alle i gruppen inddrages. Til arrangementet kan benyttes standardopgaver 
eller personlige spørgsmål indsendt på forhånd.

Handikapadgang
Labyrinten er mål for mange børne- og vokseninstitutioner, da også brugere med elkørestol har nem 
adgang. Et stort udvalg af mål i Labyrinten giver fleksibilitet i turenes længde. For udviklingshæmmede 
er Labyrinten en stor oplevelse, hvor det også visuelt er spændende at færdes med bl.a. dyresilhuetter. 
Der er standardopgaver på alle niveauer.

Praktisk information
Der er siddepladser til 100 gæster, heraf 40 overdækket • Stor P-plads til busser • Kiosk med forfrisk-
ninger • Medbring gerne egen frokost.

ÅBNINGSTIDER 2018 (Herudover åbner vi gerne for grupper efter aftale): 
24/3-22/4 Påske og weekender kl. 10-15
27/4-29/4 Bededagsferie kl. 10-17
05/5- 24/6 Tir-søn kl. 10-17 
21/5 Anden Pinsedag kl. 10-17
26/6-01/09 Alle dage kl. 10-17
02/9-30/9 Tir., ons. tor., søn. kl. 10-15, lør. 10-17
13/10-21/10 alle dage kl. 10-15
17/10 Kl. 21-24

PRISER: Se aktuelle entrépriser på www.samsolabyrinten.com 
10% grupperabat ved min. 20 personer. For større grupper indhent tilbud.

Bookinginfo: kontakt@samsolabyrinten.com
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BUS priser Kalundborg - Ballen

Lavsæson: 03.01. - 10.06.2018 og 13.08.2018 - 02.01.19
Højsæson:  11.06. - 12.08.2018

Lavsæson                Højsæson
Enkelt DKK Enkelt DKK

Bus inkl. fører Inkl. moms Inkl. moms

Bus længde over 6 m maks. 8 m* 430 550

Bus længde maks. 10 m 455 580

Bus længde maks. 14 m 485 610

Bus længde over 14 m 485 610

Tom bus inkl. chauffør** 610 610

Personer i bus, uanset alder 35 40

Tur/retur Tur/retur
DKK DKK

Endagsbillet til Bus*** Inkl. moms Inkl. moms

Bus længde over 6 m maks. 8 m* 725 820

Bus længde maks. 10 m 765 860

Bus længde maks. 14 m 795 900

Bus længde over 14 m 795 900

Personer i bus, uanset alder 50 60

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

*Bus længde maks. 6 meter beregnes som personbil. 

**Prisen er gældende uanset bussens længde.

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

Billetvilkår og information:

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

Billettype

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-nnummer. For kunder med kreditaftale fremsendes faktura pr. e-mail efter rejsen er 

foretaget. Betaling 15 dage netto efter fakturadato.

Catering: Bestilling og afbestilling af mad på færgen skal ske senest 5 døgn før afrejse. Ændringer i antal 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 kunde 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.

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

samme dag. 
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CATERING 
Lækker mad med Færgen

Se det store udvalg på de forskellige overfarter
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[1]  
 

                                       MENUKORT TIL GRUPPER 2018 
 
Ruter:  
KALUNDBORG-BALLEN 
SPODSBJERG-TÅRS 
BØJDEN-FYNSHAV* 
*med M/F Fynshav 
 
 
Ved bestilling til min. 10 personer i perioden: 3. januar 2018 – 2. januar 2019 
 
MENU 
NR. 

  
DKK 

 
   

 

 
Morgenafgange indtil kl. 11:00 
 
 
401 

 
Morgencomplet, voksen 

 
89,95 

402 Morgencomplet, voksen inkl. 1 morgenbitter  99,95  
403 Morgencomplet, børn 4-15 år 59,95 
 
 
 

Indeholder: 

 Div. Morgenbrød. 
 Wienerbrød. 
 Franskbrød. 
 Rugbrød. 
 2 slags pålæg. 
 Ost. 
 2 slags marmelade. 
 Nutella. 
 Smør/Minarine. 
 Juice/Mælk. 
 Kaffe/Te ad libitum. 
 Bordreservation 

 
 
 

 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Morgencomplet 1 BASIS: Rundstykke, smør, ost, marmelade og wienerbrød 
 
404                  Morgencomplet 1 inkl. kaffe/the                                                                                          63,00 
405                  Morgencomplet 1 inkl. kaffe/the samt 1 morgenbitter                                                         79,00 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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[2]  
 

 
408 

 
Kaffe/the med rundstykke og smør. 

 
42,95 

 
 

 
 

 
 
Øvrige afgange efter kl. 10:00 
 
  

Tallerken med 2 stk. lækkert smørrebrød;  
Vælg mellem: 
 
410  Ferskrøget laks med æggestand og leverpostej med bacon. 
411  Æg og rejer med citron mayonnaise og roastbeef med              .           
peberrod og pickles. 
 
 
Inkl. valgfri drik *) 

 
84,95 
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[3]  
 

 
 

 
Lækre sandwich - Vælg mellem: 

 
 422  Ferskrøget laks og salat i focacciabolle, smurt med krydret 

friskost. 
 423  Mozzarella og tomat i Munkebolle med salat. Smurt med 

hjemmelavet basilikumpesto. 
 424  Club sandwich i Thorstykke med kylling i strimler, ristet bacon 

i tern og salat. Smurt med karrydressing. 
 425  Skinke, ost og salat i Lokestykke med græskarkerner. Smurt 

med salatmayonnaise. 
 
Inkl. valgfri drik *) 

 
 

65,95 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Varme retter 
 
 
413 

 
Lasagne med grøn salat og dressing. 
Inkl. valgfri drik *) 

 
79,95 
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[4]  
 

   
 
414 

 
3 lune frikadeller med flødekartofler og grøn salat 
Inkl. valgfri drik *) 

 
99,95 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
415 
 

 
Røget laks med flødestuvet spinat  
Inkl. valgfri drik *) 

 
119,95 
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[5]  
 

 
416 
 

 
Glaseret skinke med flødekartofler, blandet salat og dressing. 
Inkl. valgfri drik * 

 
134,95 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
417 
 

 
Flæskesteg med rødkål, kartofler og brun sauce 
Inkl. valgfri drik *) 

 
134,95 
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[6]  
 

 

412 
 
Skinkeschnitzel med Pommes frites og Bearnaisesauce                                                                                   
Inkl. valgfri drik *)    
 
Der kan maksimalt bestilles til 50 personer.                                                                                                 

 

                 109,00                    
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[7]  
 

407 Færgeanretning STANDARD 
Hvide sild, karrysalat, æg og rejer, fiskefilet med remolade og citron, 
frikadeller med rødkål, 2 slags ost, brød og smør 
Inkl. valgfri drik *) 

139,95 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

409 Færgeanretning LUKSUS 
Hvide sild, karrysalat, æg og rejer, fiskefilet med remolade og citron,  
frikadeller med rødkål,  2 slags ost, brød og smør samt røget laks 
Inkl. valgfri drik *) 

149,95 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan også 
anrettes 

som buffet 

Kan også 
anrettes 

som buffet 
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[8]  
 

 
Kaffe/the 
 
 
418        Kaffe/the ad libitum                                                                                                                   34,95 
419        Kaffe/the inkl. franskbrød med smør og ost                                                                              49,95 
420        Kaffe/the med friskbagt smørkage                                                                                            49,95 
421        Kaffe/the med lun frugttærte og creme fraiche                                                                         54,95 
______________________________________________________________________________________ 
 

               
 
 
 
 
*) Valgfri drik. Vælg mellem 1 af nedenstående produkter. 

• 33cl. Coca Cola eller Coca Cola Zero 
• 50cl. Kildevand 
• 33cl. Øl 
• 18,75 cl. Vin. Vælg mellem rød-  eller hvidvin. 

 

 
 
Drikkevarer udleveres sammen med de bestilte madvarer.  
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Busrejser 2018 – 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 30. juni – 5. august:
Rønne-Ystad kl. 10.30 og kl.14.30
Ystad-Rønne kl. 08.30, 12.30 og kl. 16.30                                                                                                                                                                                                                       

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 Køge- og Sassnitzruten 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. Ændringer i deltagerantallet bedes foretaget så hurtigt som muligt før afgang 

til busafdelingen på tlf. +45 56 20 21 60. Udenfor åbningstid og i weekender kan ændringerne foretages via Kundeservice på tlf. +45 70 23 15 15.                                                                                                                

Catering:                                                                                                                                                                                                                                                       
Bestilling og afbestilling skal foretages senest 5 døgn før afrejse. Ændringer 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 2017-18

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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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
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Har du brug for en snak om priser på Færgens overfarter, så 
kontakt venligst den salgsansvarlige Maike Fiil på:
mfi@faergen.dk eller 2021 2678




