
Ved Anlæget 20 . DK-7100 Vejle . Tel. +45 7585 7333

panter@panterrejser.dk . PanterRejser.dk

Seniorhuset 
Otterup

4 dages busrejse inkl. halvpension

Fra mandag 19. til torsdag 22. august 2019

Flot natur, herregårde, danske broer og sunde. Lolland, Falster og Møn 

ligger som frodige, grønne øer midt i den blå Østersø. Her er himlen 

høj, kystlinjen lang og skovene dybe. Vi besøger smukke Møn, hvor 

kysterne byder på vekslende naturtyper og smukke udsigter – ikke 

mindst fra den berømte Møns Klint. Også Lolland-Falster frister med 

afvekslende danske landskaber og seværdigheder. Øernes hovedstæder 

byder på gode shopping-muligheder inden for tøj, brugskunst mm.

Inkl. i prisen 

✓ Kørsel i moderne 4* turistbus

✓ Bussen er bemandet med dygtig og rutineret chauffør

✓ Storebæltspassage

✓ Færge Tårs - Spodsbjerg

✓ Alle regler om køre- og hviletid overholdes 

✓ Dansk rejseleder på turen

✓ 3 x overnatning på Hotel Søpark*** 

✓ 3 x morgenbuffet

✓ 3 x middagsbuffet

✓ Buskørsel i forbindelse med udflugter 

✓ Entré til Knuthenborg Safaripark

✓ Entré til Geocenter Mønsklint

✓ Entré til Gåsetårnsområdet

✓ Afgifter, udvidet ansvarsforsikring og bidrag til Rejsegarantifonden

Ikke inkl.

Yderligere måltider, drikkevarer, yderligere entréer etc.

Pris

Pr. person i dobbeltværelse Kr. 4.099,-

Tillæg for enkeltværelse Kr.    600,-

Betaling

Panter Rejser fremsender rejsebevis med oplysninger om depositum kr. 1.000,-

der betales inden 8 dage efter modtagelse af rejsebevis og restbeløbet betales 

senest 60 dage før afrejse. 

Information og tilmelding ved henvendelse til 

Seniorhuset Otterup eller tlf. 6482 8545 - Tilmelding hurtigst muligt tilrådes

Vi anbefaler at man tegner afbestillingsforsikring, kan bestilles hos Panter Rejser 

(Europæiske Rejseforsikring) eller hos eget forsikringsselskab. 

Forbehold for ændringer i programmet

Panter Rejser er teknisk arrangør og medlem af Rejsegarantifonden nr. 1524

Panter Rejsers generelle bestemmelser er gældende

Rejsebevis sendes gratis pr. mail, postforsendelse kr. 65,-

Sydhavsøerne

Lolland – Falster - Møn

Oplev Møns 
Klint



Hotel Søpark, Milling 

Hotels*** ligger i Maribo 

centrum tæt på 

togstationen, gågaden og 

oplevelsesrige 

naturområder. Hotellet 

har 109 lyse værelser, en 

dejlig restaurant, 

barområde samt en 

hyggelig pejsestue. 

Udsigten og 

beliggenheden ud til den 

store Søndersø, giver 

hotellet sin helt egen 

atmosfære. 

1. dag: Vordingborg og Gåsetårnet 

Efter opsamling kl. 9.00 ved Seniorhuset kører vi via Storebæltsbroen til 

Sjælland. Herefter fortsætter vi til Vordingborg, hvor vi skal se 

Gåsetårnet, Danmarks bedst bevarede middelaldertårn og den smukke 

historiske botaniske have, buksbomhaven med 400 af gamle dages mest 

yndede prydplanter samt læge-og krydderurter. Der vil også blive tid til 

at spise frokost og opleve Vordingborg centrum på egen hånd. Herefter 

kører vi videre sydover mod hotellet. Indkvartering og middag på 

hotellet. 

2. dag: Maribo Domkirke og Knuthenborg Safaripark 

Vi starter efter morgenmaden med at se Maribo Domkirke. 

Herefter skal vi besøge Knuthenborg safaripark. Siden parkens skabelse i 

1860-erne har der været offentlig adgang mod betaling. Til fods, til hest, 

til vogns, på cykel - og langt senere i bil. Parken blev fredet i 1926 og har 

siden udviklet sig fra en lokal til en national turistattraktion.  

I parken findes en mængde eksotiske planter og træer, foruden alle de 

spændende dyr som giraffer, næsehorn, løver og ikke mindst Cirkus 

Arenas elefanter, som er blevet pensioneret her i parken i 2018. Efter 

hyggelige timer mellem dyrene kører vi retur til Maribo.

3. dag: Møns Klint, Bogø og Farø

I dag kører vi en smuk tur der går via Nykøbing Falster og forbi hyggelige 

fiskerbyer til Hesnæs, hvor husene er kendte for de specielle stråtækte 

vægge. 

Vi kommer igennem den hyggelige lille fiskerby Stubbekøbing, hvor vi skal 

se Marie Grubbes færgested. Inden vi kommer til Stege, besøger vi 

Fanefjord kirke, som har nogle imponerende kalkmalerier. Derefter går 

turen til Møn og i Stege finder vi voldsanlægget, krogede gader og ikke 

mindst ”Mølleporten”, som er en af de sidst bevarede byporte fra 

middelalderen. Vi kører forbi lystslottet Liselund, inden vi besøger Møns 

Klint, der hæver sig 128 m over havet. Her står vi på toppen af det danske 

kridtfundament. Danmark er helt unikt bygget på en platform af kridt, og 

derfor vidner Møns Klint om de enorme kræfter, der har skabt landet og 

den enestående flora og fauna i området. Vi besøger Geocenter Mønsklint

og der er mulighed for selv at gå en tur i området, hvor vi kan være 

heldige at finde 18 af Danmarks vilde orkidéer eller måske finde et 70 

mio. år gammelt fossil på stranden. Vi kører den smukke tur over Bogø og 

Farø tilbage til hotellet. Vi er tilbage på hotellet hen på eftermiddagen. Vi 

mødes til middag og hyggeligt samvær. 

4. dag: Naturpark Maribosøerne og hjemrejse

Vi tjekker ud af hotellet efter morgenmaden. Inden hjemrejsen rigtig 

begynder besøger vi Naturpark Maribosøerne. På Frilandsmuseet kan man 

se, hvordan almindelige borgere boede før i tiden. Der er genopført 

originale huse fra 16-, 17-og 1800-tallet. Her kan man f.eks. opleve 

dagliglivet i møllen, smedjen og Ane Huggemands hus. Talrige fugle holder 

til i Naturpark Maribosøerne bl.a. grågæs, taffelænder og ikke mindst 

havørnen. Efter besøget kører vi til Tårs, hvorfra vi sejler til Spodsbjerg 

på Langeland. Over Siø og Tåsinge til Fyn. Hjemkomst i Otterup ca. 17.00  


