
TUR TIL ALRØ CAFE OG TUR MED VETERANTOG BRYRUP-VRADS 
 

Onsdag den 25. august 2021 
 
 

 

 
AFGANG VARDE KL. 8.00 PRÆCIS 

FRA VARDE FRITIDSCENTER 
      LERPØTVEJ 55, Varde 

 
Når vi alle er samlet, kører vi til Bjøvlund Rasteplads, hvor vi holder 
en pause, hvor vi indtager vores kaffe-the-rundstykker og en lille  
en til halsen. 
 
Vi skal spise vores frokost på Café Alrø, som serverer uforglemmelige 
oplevelser på Lille Lykkegaard: en charmerende landejendom på Alrø  
- en naturperle i Horsens Fjord. 
 
Efter et par timer kører vi til Bryrup Station, hvor vi skal køre på et 
stykke af den nedlagte Horsens - Silkeborg jernbanestrækning. Turen 
går fra Bryrup til Vrads – en smuk tur på ca. 5 km, hvor man kører forbi 
Kvindsø, Kulsø og Snabe Igelsø. Det er Danmarks korteste tur - men 
absolut smukkeste togrejse. 
 
I den gamle stationsbygning i Vrads er der i dag en restaurant, hvor vi 
skal have kaffe og kage. 
 



 
Når vi har drukket kaffe og spist kage, tager vi toget tilbage til Bryrup, 
hvor bussen venter på os. 
 
Vi kører til Sønder Omme Kro, hvor vi skal have et par stykker 
smørrebrød inkl. øl eller sodavand og kaffe/the. 
 
Når vi er færdige med at spise, kører vi mod Varde. 
 

Vi forventer at være hjemme kl. 20.00 
 

PRIS PR. PERSON 585,- 
Inkl. tur, rundstykker, frokost, tur med tog, kaffe og smørrebrød inkl. 1 
øl-sodavand. 
Drikkevarer på egen regning på Cafe Alrø. 
 
Tilmelding stopper ved 58 personer, og der laves ikke ekstra tur. 
Tilmelding amalslev@gmail.com fra den 26.juli-2. august 2021 
Indbetalingen skal ske senest 5 hverdage efter på konto 9570 13173982 

Bemærk nyt konto nummer. 
 

Husk at opgive navn ved betaling. 
Det skal for en god ordens skyld oplyses, at der først er tilmelding fra 
den 26. juli 2021, og det er ikke nok at indbetale. 
Det skal bemærkes, at der kun er afgang fra Varde, men vi kan oplyse,  
hvem der skal med, så I kan aftale at køre sammen til Varde. 
 
Deltagelse kun for medlemmer + ægtefælle eller enlige medlemmer + 
ledsager. 
 
HUSK GYLDIG CORONAPAS ELLER NEGATIV CORONATTEST  
 
Med venlig hilsen 
HK Seniorklub Varde-Grindsted  

mailto:amalslev@gmail.com

