
 

 

 

 

 

 

 
  SESENIORKSENIORKLUBBEN   
  

Selvbetalertur til  Djursland   fra 22/8 til 25/8 2021. 

 
22/8 mødes vi i Skanderborg hvor der holder en bus med afgang kl.10.30 og her begynder turen til 

det dejlige Djursland. Vi starter med besøg i Stenvad Mosebrugscenter med frokost. Efter frokost 

videre til Kattegatcentret i Grenå. Herefter kører bussen os til indkvartering på Ebeltoft Park Hotel i 

Ebeltoft. 

 

23/8  kører vi til Ree Park Safari hvor vi får en rundtur. Derefter kører vi til Ebeltoft Gårdbryggeri 

hvor vi spiser frokost og smager deres øl. Efter frokost kører vi til Sletterhage og Helgenæs, samt 

General Ryes skanse og tilbage til hotellet. 

 

24/8 besøger vi Knebel Kirke, hvor vi ser Bjørn Nørgårds prægtige altertavle. Videre til Trehøje 

med den flotte udsigt over bugten. Frokosten indtages i den gamle maltfabrik i Lundbergs Spisehus. 

Eftermiddagen er til fri disposition i Ebeltoft. Bussen kører os til hotellet. Aftensmad kl. ca. 18.00. 

 

 25/8 besøger vi rundkirken i Thorsager og Djurslands Jernbanemuseum i Ryomgaard.Frokosten 

indtages på De Ja Vu. Derefter tilbage mod Skanderborg, men vi gør vi holdt ved Kalø Slotsruin. 

Ankomst ca. kl. 16.00 i Skanderborg. 

 

Pris for denne tur er 3.685 kr. pr. person i delt dobbeltværelse, tillæg for enkeltværelse 600 kr. 

Inkluderet i prisen er kørsel med bus, alle entreer, 3x morgenmad, 3x frokost og 3x aftensmad med 

2 retter. Drikkevarer er som sædvanlig for egen regning. 

Information og tilmelding fra 20/4 til 26/4 ved henvendelse til Mona Rasmussen: 

Mail soffi11@stofanet.dk eller tel.   2585 2871 

Information: Preben Clausen tel.  2480 0662 

Betaling: Ved tilmeldingen betales 800,00 kr. i depositum. 

Restbetalingen kr. 2885,00 (3485,00 hvis enkeltværelse) skal indbetales inden den 21/6 2021 på 

konto Arbejdernes Landsbank reg nr 5326 konto nr 0248612 

 

 
 

Der er begrænset antal, hvorfor ”først til mølle” gælder. Din tilmelding er først registreret, når du 

har fået et tilbagesvar. Det er nødvendigt at være selvhjulpen. 

 

Vær opmærksom på, at du som medlem af Seniorklubben har mulighed for at leje HK Trafik og 

Jernbanes ferieboliger. Er du forsikret i TJM Forsikring, er der et større udvalg af ferieboliger. Du 

får som pensionist 20% rabat på ferieboligen, hvis du bestiller 14 dage før. 

Er du forsikret i TJM Forsikring, skal du være opmærksom på, at dine voksne børn også har 

mulighed for at blive forsikret samme sted. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


