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Hvad er Turtjenesten? 
Turtjenesten tilbyder ældre hjemmeboende borgere med et lille socialt 
netværk mulighed for at få dejlige oplevelser sammen med andre 
ligesindede ældre. 
 
Alle vores ture bliver planlagt og gennemført af Røde Kors Hoved-
stadens dygtige og engagerede frivillige. Det eneste, du behøver at 
gøre, er at tilmelde dig telefonisk til de ture, som du gerne vil med på. 
 
Vi glæder os til at møde dig. 
 
Sådan foregår en tur 
Dagen før du skal på tur, bliver du ringet op af en frivillig fra Røde Kors 
Hovedstaden. Her bekræfter vi vores aftale, og du kan få besvaret evt. 
praktiske spørgsmål. 
 
På turdagen bliver du ringet op 10 minutter før, du bliver hentet af en 
frivillig chauffør og turleder ved din gadedør. Vi kører alle ture i mini-
busser. Når dagens tur er slut, bliver du sat af igen ved din gadedør. 
 
Sådan tilmelder du dig ture 
Programmet er delt i to dele 
For at sikre at så mange som muligt får glæde af vores ture, har vi 
opdelt programmet i to dele. 
 
Første del af programmet: Her kan du tilmelde dig på to ture i august 
og september plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen: 
 
Onsdag d. 4. juli 2018, kl. 10.00-14.00  
på telefon: 41 96 11 00 
 
Telefonbeskeder indtalt før kl. 10.00 bliver ikke registreret. 
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Anden del af programmet: Her kan du tilmelde dig på to ture i 
oktober og november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen: 
Onsdag d. 19. september 2018, kl. 10.00-14.00  
på telefon: 41 96 11 00 
 
Efter tilmeldingsdagene kan du tilmelde dig ture alle hverdage  
kl. 9.00–12.00 på telefon 41 27 39 97.  
 
Tilmelding til turene kan ikke ske pr. brev, mail eller sms.  
Læg dit navn og telefonnummer, så ringer vi tilbage. 
 
Ved bestilling af ture opgiv venligst turnummer. 
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Praktisk information 
 

Gangbesværede   
Ture markeret med * er ikke egnede for kørestolsbrugere, rollator-
brugere og meget gangbesværede. 
Ture markeret med ** er ikke egnede for kørestolsbrugere. 
 
Pris 
Der er en mindre brugerbetaling på vores ture. Den pris, der er angivet 
ved hver tur, dækker evt. entré og et tillæg til brændstof og drift af 
busserne. Vi forbeholder os ret til at ændre prisen på en tur. 
 
Start- og sluttidspunkter 
Vores ture har forskellig længde. Det starttidspunkt, som står i 
programmet, er det tidspunkt, hvor den første deltager bliver hentet. Vi 
bruger derefter typisk 30-45 minutter på at hente de resterende 
deltagere til turen. Sluttidspunktet, er det tidspunkt, hvor vi bestræber 
os på, at den sidste deltager er blevet sat af ved sin gadedør. 
 
Bestillingsliste 
På næste side kan ønskerne markeres inden tilmeldingen. 
Ved tilmelding kan tilføjes deltagelse eller på venteliste. 
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Tur.nr. Dato Destination Ønske
r 

Tilmeldt Venteliste 

  Program 1. del    
V18-48 2. august Tegners museum    
V18-49 9. august Faxe kalkbrud    
V18-50 13. august Sandskulptur i 

Hundested 
   

V18-51 14. august Thorsvang 
Samlermuseum 

   

V18-52 16. august Hundested, Knud 
Rasmusen og 
sandskulpturer 

   

V18-53 23. august Hundested 
Sandskulpturfestival 

   

V18-54 27. august Nordsjællands 
fuglepark 

   

V18-55 28. august Frokost tur Ishøj 
Havn  

   

V18-56 30. august Korsbæk Bakken    
V18-57 6. september Ud i det blå    
V18-58 10. september Ninas naturcafe    
V18-59 11. september Julemærkehjem i 

Roskilde 
   

V18-60 13. september Vejleå Kirke    
V18-61 20. september Heerups museum    
V18-62 24. + 25. 

september 
Miniferie til Møn    

V18-63 24. september Brøndby havn    
V18-64 25. september Hempels 

Glasmuseum 
   

V18-65 27. september Sydhavn/Nordhavn    
  Program 2. del    
V18-66 4. oktober Nivaagaard 

særudstilling  
   

V18-67 8. oktober Aftenspisning    
V18-68 9. oktober Røde Kors i 

Hørsholm 
   

V18-69 11. oktober Amager rundt    
V18-70 18. oktober Køge by med kirken 

og genbrugsbutikker 
   

V18-71 22. oktober Jægerspris slot    
V18-72 23. oktober Frokost tur til Cafe 

Lindevang 
   

V18-73 25. oktober Bromølle Kro    
V18-74 1. november Kongsted kirke og 

Rønnede kro 
   

V18-75 5. november Amager    
V18-76 6. november Tur til Orø    
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V18-77 8. november Andelsbyen Nyvang    
V18-78 15. november Ishøj havn og 

Møllebækkens 
Købmandsgård 

   

V18-79 19. november Nisseland    
V18-80 20. november Aftentur til 

Fisketorvet 
   

V18-81 22. november Julefrokost Lynge 
Kro 

   

V18-82 29. november Frokost på Aurora 
(færge Helsingør-
Helsingborg) 
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Første del af programmet: 

 
Her finder du ture, som køres i august og 

september 2018, og du kan tilmelde dig til: 
 

x 2 x tur og 
x 3 x tur på venteliste 

 
 

Tilmelding: 
 

Onsdag den 4. juli 2018 
kl. 10.00-14.00 

 
Telefon: 41 96 11 00 
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Tur nr. V18-48 
Rudolph Tegners museum 
Torsdag d. 2. august kl. 10.00-16.00 
 
I Rusland tæt ved den nordsjællandske kyst ligger Rudolph Tegners  
museum og statuepark. I parken står kunstneren Tegners skulpturer  
med lyng, himmel og hav som baggrund, og det 100 år gamle museum 
er en ikonisk bygning af jernarmeret beton. Museets store sale rummer 
Tegners poetiske, bastante og smukke værker. 
Vi finder et sted i nærheden hvor vi indtager noget lækker mad. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
 
 
Tur nr. V18-49 
Faxe kalkbrud  
Torsdag d. 9. august kl. 10.00 – 17.00 
 
På Geomuseum Faxe bliver historien om hvordan den sidste store 
masseuddøen slettede ca. 50% af alt liv på jorden fortalt i den livlige 
udstilling. Vi går til slut op i ”Prismet”, hvor man har en fantastisk 
udsigt over kalkbruddet. 
Vi spiser frokost på Cafe Udsigten, der er en socialøkonomisk 
virksomhed og ligger lige ved kalkbruddet og så kører vi gennem det 
smukke landskab hen til Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov, hvor vi får 
vores kaffe. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
 
 
Tur nr. V18-50 
Sandskulpturer i Hundested 
Mandag d. 13. august kl. 10.00 - 16.00  
  
Vi tager op og ser årets sandskulpturer i Hundested.  
Vi finder et spisested på vej derop. 
Turens pris 95 kr. (tur 50 kr. + entré 45 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V18-51 
Thorsvang Samlermuseum 
Tirsdag d. 14. august kl. 9.30 – 17.00 
 
Tag med til Møn og få en unik oplevelse fra de gode gamle dage. 
Thorsvang, Danmarks samlermuseum er indrettet i en gammel 
tørmælksfabrik fra år 1919. Oplev en gammel købmandsbutik, 
isenkræmmer, radioforretning, elinstallatør, materialehandel smedje og 
meget mere. Du kan også se et 9 minutters lys og billedshow i en 
bunker fra 2. verdenskrig. Vi spiser frokost på cafe Tot. 
Turens pris 220 kr. (tur 50 kr. + entré og buffet 170 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
 

 
 
Tur nr. V18-52 
Hundested, Knud Rasmussen og sandskulpturer 
Torsdag d. 16. august kl. 10-17 
 
I det smukke skanseområde nordøst for Hundested havn ligger Knud  
Rasmussens hus. Det er en af byens største attraktioner. Huset  
fungerede som Knud Rasmussens arbejdshus, når han var i Danmark.  
Det er i dag indrettet som museum og mindestue for Danmarks  
Berømte polarforsker. Vi besøger Hundested, ser sandskulpturer og 
finder et hyggeligt sted at spise frokost.  
Turens pris 155 kr. (tur 50 kr. + entré til Knud Rasmussens hus 
60 kr. + entré til sandskulpturer 45 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V18-53 
Hundested Sandskulpturfestival  
Torsdag d. 23. august kl. 10.00 – 17.00 
 
Vi kører gennem det smukke Nordsjælland til Hundested.  
Her går vi på opdagelse og ser på de fantastiske sandskulpturer, der i 
år har temaet: Verdens Lykkeligste Land. På havnen er der mange 
kunsthåndværksbutikker og et spændende glaspusteri. Vi kører også ud 
til Spodsbjerg Fyr og Knud Rasmussens hus for at nyde udsigterne. 
Vi spiser et sted på havnen, før vi kører hjem. 
Turens pris 95 kr. (tur 50 kr. + entré 45 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

 
 
 
Tur nr. V18-54 
Nordsjællands fuglepark  
Mandag d. 27. august kl. 10.00-16.00 
 
Vi bruger dagen i fugleparken i Græsted, der foruden de 2000 fugle 
også har mindre pattedyr, krybdyr og padder. 
Turens pris 170 kr. (tur 50 kr. + entré 120 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V18-55 
Frokost tur til Ishøj Havn  
Tirsdag d. 28. august kl. 11.00 – 16.00 
 
Vi kører til Ishøj havn, hvor vi kan se kunstmuseet Arken i baggrunden. 
Vi spiser på restaurant Kabyssen som ligger i lystbådehavnen mellem 
alle bådene. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
 
Tur nr. V18-56 
Korsbæk på Bakken 
Torsdag d. 30. august kl. 10.00 – 17.00 
 
Vi kører en tur ud af Strandvejen og målet er i dag Dyrehavsbakken. 
Vi besøger Korsbæk, hvor vi spiser frokost på Jernbanerestauranten. 
Det skal bemærkes at prisen på frokost ligger i en lidt dyrere ende, end 
Vi plejer at bruge.  
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
 
Tur nr. V18-57 
Ud i det blå  
Torsdag d. 6. september kl. 10.00 – 16.00 
 
Vi kører en dejlig tur på Midtsjælland, finder et godt sted at spise og 
nyder hinandens selskab og de smukke syn vi får på vejen.  
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V18-58 
Ninas naturcafe 
Mandag d. 10. september kl. 10.00 - 15.30 
 
Vi kører til Ninas naturcafe som ligger direkte op til Store Dyrehave ved 
Allerød. Her nyder vi en god frokost. Cafeen er kendt for sin kagebuffet, 
så vi kan også tage kaffen og kagen der. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 
Tur nr. V18-59 
Julemærkehjem i Roskilde 
Tirsdag d. 11. september kl. 10.00 – 16.00 
 
Julemærkehjemmet Liljeborg er helt nyt. Det blev indviet den 1. august 
2017, bygget for private midler. Det var en donation på 60 millioner kr. 
fra Liljeborg Koncernen der muliggjorde ombygningen af Haraldsborg. 
Hjemmet drives efter de forskrifter der er i julemærke regi. På 
julemærkehjemmet bliver vi budt på kaffe og kage. Efter rundvisningen 
spiser vi frokost på et hyggeligt sted. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + kaffe og kage 50 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V18-60 
Vejleå Kirke 
Torsdag d. 13. september kl. 10-17 
 
Ishøj by, som vi kender den i dag, er bygget omkring tre oprindelige  
landsbyer ved vandløbet Baldersbæk. Vi kører rundt i bydelen og  
besøger Vejle å Kirke. Det er en moderne kirke tegnet af Wohlert  
arkitekterne. Kunstneren Peter Brandes har stået for udsmykningen af  
kirken i mange forskellige materialer. Det drejer sig om glasmalerier,  
vægskulpturer, alter, altersølv, døbefont og dåbsfad. 
Efter besøget spiser vi frokost i Ishøj havn.  
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 
 
Tur nr. V18-61 
Heerups Museum 
Torsdag d. 20. september kl. 10.30 – 15.30 
 
Blomsterne strutter, kærligheden trives, og farverne er klare og 
lysende. Henry Heerups positive og åbne sind betød, at han malede 
håbet og livsglæden ind i selv de mest alvorlige motiver. 
I Heerup Museums sommerudstilling kan du se eller gense mange af 
Heerups kendte og elskede motiver. De farverige værker fra museets 
samling spejler Heerups glæde ved livet i alt dets mangfoldighed.  
Efter besøget på museet, spiser vi frokost på Espehus. 
Turens pris 80 kr. (tur 50 kr. + entré 30 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V18-62 
Miniferie Præstekilde Hotel 
Mandag den 24. og tirsdag den 25. september. 

Tag med på en dejlig og oplevelsesrig miniferie på Møn. Vi skal bo på 
Præstekilde Hotel nær Stege. Hotellet har en flot udsigt over Stege Nor, 
og ligger tæt ved seværdigheder som Møns Klint og Fanefjord Kirke 
med de berømte kalkmalerier. 

På udrejsedagen starter vi opsamlingen kl. 9.00 og kører herefter, 
afbrudt af en kaffepause, over Farøbroen til Bogø, hvor vi skal spise 
Frokost på Cafe Stalden. Efter frokost besøger vi Fanefjord Kirke og ser 
kalkmalerierne inden vi ankommer til hotellet ca. kl. 15.00. Her venter 
kaffe og kage, derefter anvises vi vore værelser. Efter lidt tid til 
afslapning, mødes vi om aftenen til en middag bestående af to retter. 
Bagefter hygger vi os sammen. 

På hjemrejsedagen mødes vi til morgenmadsbuffeten, hvorefter vi kl. 
ca. 10.30 forlader hotellet og kører mod Møns Klint. 
Efter et ophold ved klinten kører vi via Klintholm og Liselund videre til 
Køge, hvor vi spiser en sen frokost, inden vi vender tilbage til 
København en masse oplevelser rigere. 

Prisen for miniferien er 1450 kr. og inkluderer dobbeltværelse 
eller eneværelse, 2 gange kaffe, 2 gange frokost, 1 gang to-
retters menu samt morgenmad på hjemrejsedagen. 
Husk penge til drikkevarer. 

Depositum udgør 600 kr.  

 
Tur nr. V18-63 
Brøndby havn 
Mandag d. 24. september kl. 11.00-15.00 
 
Vi spiser frokost på Albatrossen. Restauranten ligger på 1. sal hvor du 
har den smukkeste udsigt over havnen og ned langs kysten i Køge 
bugt. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V18-64 
Hempels Glasmuseum 
Tirsdag d. 25. september kl. 9.30 – 16.30 
 
Vi kører en smuk tur til Nykøbing Sjælland, hvor Hempels Glasmuseum 
ligger. Det blev grundlagt 1964. Af museets grundlægger er der 
skænket mere end 2000 glas fra oldtiden til nutiden. I 1988 stiftede 
museet en årlig glaspris til en dansk glaskunster. Vi spiser frokost i 
museets café der ligger med en storslået udsigt over Ise Fjorden. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

 
 
 
Tur nr. V18-65 
Sydhavn/Nordhavn og restaurant Silo 
Torsdag d. 27. september kl. 10-16 
 
Vi kører en tur gennem byen og videre til Nordhavnen og kigger på al  
det nye byggeri. 
Vi indtager vores frokost i restaurant Silo, som er beliggende på  
17.etage. Prisen på frokost ligger i den høje ende. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Anden del af programmet: 

 
Her finder du ture, som køres i juni og juli 

2018, og du kan tilmelde dig til: 
 

x 2 x tur og 
x 3 x tur på venteliste 

 
 

Tilmelding: 
 

Onsdag den 19. september 2018 
kl. 10.00-14.00 

 
Telefon: 41 96 11 00 
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Tur nr. V18-66 
Nivaagaards særudstilling med Jens Hages karikaturtegninger 
Torsdag d. 4. oktober kl. 10.00 – 17.00 
 
Vi kører til Nivaagaard, som har en stor udstilling med tegneren og 
illustratoren Jens Hage, kendt fra Blæksprutten og Berlingske. Hans 
karikaturer er dagens højdepunkt for mange avislæsere, og de udgør 
tilsammen et stykke Danmarkshistorie. På udstillingen præsenteres et 
gensyn med de sidste årtiers vigtige begivenheder og personligheder i 
værker, der emmer af humor, bid, erotik og menneskeklogskab.  
Efter besøget på museet spiser vi frokost på Kokkedal slot. 

Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

 
 
 
Tur nr. V18-67 
Aftenspisning 
Mandag d. 8. oktober kl. 16.30 - 21.00 
 
Vi kører nordpå ad Strandvejen til Rungsted havn hvor vi spiser på The 
Captain der har et velassorteret menukort. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V18-68 
Røde Kors i Hørsholm 
Tirsdag d. 9. oktober kl. 10.00 – 16.00 
 
Vi kører til Hørsholm og kikker på røde kors butikken, der er den bedste 
sælgende i hele Danmark. Måske er der noget der frister, tøj, bøger, 
porcelæn eller andet. Eftervor ose- tur spiser vi frokost i Hørsholm 
centret. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. V18-69 
Amager rundt 
Torsdag d. 11. oktober kl. 10-17 
 
Vi kører en tur på Amager, ser bl.a. 8-tallet som arkitekt Bjarke Ingels  
har stået for. Kigger lidt på de forskellige nybyggerier, kører en tur   
omkring Christianshavn og indtager frokosten i Dragør på Cafe  
Espersen.  
Er der stemning for det kører vi til Skottegårdscentret og får deres  
dejlige kaffe og æbletærte.  
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V18-70 
Køge by med kirken og genbrugsbutikker 
Torsdag d. 18. oktober kl. 10.00 – 16.00 
 
Køge er en dejlig gammel købstad med et stort torv og dejlig gågade 
med mange butikker. Vi kører en tur og ser på de mange nye byggerier 
i havneområdet og går ind og ser på byens store gamle kirke. 
Frokosten tager vi på torvet og derefter kører vi hen til et stort 
genbrugsmarked i udkanten af byen, hvor vi kan få kaffe, før vi kører 
hjem. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
Tur nr. V18-71 
Jægerspris slot  
Mandag d. 22. oktober kl. 10.00 -16.00 
 
Vi besøger slottet, hvor Kong Frederik d. 7. boede sammen med sin 
hustru Grevinde Danner. Vi spiser frokost på Café Danner. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
Tur nr. V18-72 
Frokost tur til Cafe Lindevang  
Tirsdag d. 23. oktober kl. 11.00 – 16.00 
 
Restauranten ligger på Frederiksberg, hvor de reklamerer med, at de 
er ”Københavns værste spisested” det tror vi nu ikke på, da man skal 
bestille bord 2 til 3 uger før man ønsker at besøge dem. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V18-73 
Bromølle kro 
Torsdag d. 25. oktober kl. 10-16 
 
Vi kører en tur ud og nyder vores frokost på Bromølle kro, som er  
omgivet af skov og Åmose Å. Kroen har en historie, der fører helt  
tilbage til år 1198, og det er derfor den kro i Danmarks historie, der har 
været drevet længst.  
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. V18-74 
Kongsted kirke og Rønnede kro 
Torsdag d. 1. november kl. 10.00 – 16.00 
 
Kongsted kirke var oprindelig en romansk kirke fra 1100-1200 tallet. I 
årene 1425-1450 blev kirken fuldstændig ændret til sengotisk stil. 
Ejeren af Lystrup gods, som ligger tæt på Kongsted – Rigskansler Ejler 
Grubbe – fik ved et gavebrev overdraget Kongsted kirke i 1585. Den 
yngste del af kirkens tilbygninger er Ejler Grubbes Kapel. Kirken er 
også kendt for sine mange smukke kalkmalerier, som dækker alle 
hvælvingerne. 
Vi spiser frokost på Rønnede kro, som er er gourmetspisested. Priserne 
er dyrere end det vi plejer, men maden er en oplevelse i sig selv og 
kroen er nyrestaureret og meget smuk. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. V18-75 
Amager 
Mandag d. 5. november kl. 10.00 - 15.30 
 
Vi kører en tur rundt på Amager, besøger Kræmmergården, Dragør 
havn og spiser på flyvergrillen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V18-76 
Tur til Orø 
Tirsdag d. 6. november kl. 9.30 – 17.00 
 
Det er snart Mortens aften, så vi har fået Mette i forsamlingshuset til at 
lave gammel dags and. Til dessert får vi risalamande og kaffe. Tæt på 
Holbæk tager vi kabel færgen over til Orø. Sejltiden er cirka 15 
minutter. Efter frokosten kører vi en tur på øen og herefter går turen 
igen mod København. 
Turens pris 275 kr. (tur 50 kr. + and, dessert og kaffe 180 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
 
 

 
 

 
Tur nr. V18-77 
Andelsbyen Nyvang 
Torsdag den 8. november kl. 10-17 
 
Vi sætter kursen mod Holbæk, hvor vi i dag besøger andelsbyen  
Nyvang. Vi rejser tilbage til vore oldeforældres tid og oplever fortiden  
lyslevende. Her er gammel brugs, savværk, skovhus, slagter, bager,  
smedje, mejeri og meget andet. 
Vi finder et hyggeligt sted hvor vi kan få noget godt at spise.  
Turens pris er 170 kr.  (Tur 50 kr. + entré 120 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. V18-78 
Ishøj havn og Møllebækkens Købmandsgård 
Torsdag d. 15. november kl. 10.00 – 16.00 
 
Ad mindre veje kører vi til Ishøj Havn. Hvis vejret og humøret er til det, 
går vi en tur på havnen og bagefter spiser vi frokost på Kabyssen. 
Møllebækkens Købmandsgård er en butik og et levende museum 
bygget ud fra den gamle tradition anno 1908. Som i gamle dage er der 
tid til at snakke med hver enkelt kunde og mulighed for at gå på 
opdagelse i en række særligt udvalgte gourmet- og kvalitetsprodukter. 
I ostebutikken lige ved siden af, er der mulighed for at købe lækre oste. 
Vi drikker vores kaffe der og hygger os med at kigge på varerne. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

 
 

 
Tur nr. V18-79 
Nisseland 
Mandag d. 19. november kl. 10.00 - 17.00 
 
Verdens største udstilling af mekaniske nisser findes i Mørkøv 
Og den må vi naturligvis besøge, så vi kan få sat julestemningen 
i gang. 
Turens pris 145 kr. (tur 50 kr. + entré 95 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V18-80 
Aftentur til Fisketorvet 
Tirsdag d. 20. november kl. 16.30 – 21.00 
 
Vi spiser på toppen af fiske torvet Grand Vue hvor der er en fantastiske 
udsigt over Københavns nye bydel og havneområde. Der er meget let 
adgang til restauranten, da der er parkering lige udenfor, nemlig øverst 
på Fisketorvet. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
Tur nr. V18-81 
Julefrokost på Lynge Kro  
Torsdag d. 22. november kl. 10.30 – 17.00 
 
Her venter en stor julebuffet med god mad, julehygge og ikke mindst 
socialt samvær. Vi kører direkte til Lynge Kro. 
Og hvis der er stemning for det, kan vi kører omkring Hotel 
d’Angleterre og den julebelyste by på vej hjem. 
Turens pris 200 kr. (tur 50 kr. + buffet 150 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
 
 
 
Tur nr. V18-82 
Frokost på Aurora (færge Helsingør-Helsingborg) 
Torsdag d. 29. november kl. 10.30 – 15.30 
 
Oplev den bedste havudsigt på Sundet samtidig med at du nyder en 
dejlig buffet med alt det bedste fra Danmark og Sverige. Her er både 
kolde og lune retter, og lidt for enhver smag. Prisen er inkl. kaffe, men 
drikkevarer er for egen regning. 
Turens pris 172 kr. (tur 50 kr. + øresundsbuffet inkl. færgebillet 
122 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
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