
 

 

  

 

AFGANG VARDE KL. 7.30 PRÆCIS 

FRA VARDE FRITIDSCENTER, LERPØTVEJ 55, 6800 Varde. 

Når vi alle er samlet, kører vi mod Rømø, hvor der undervejs vil blive serveret 

kaffe/the/et helt rundstykke til hver person. 

Når vi har indtaget vores kaffe, kører vil til Havneby, hvor vi sejler over til List. 

Når vi ankommer, stiger vores dansktalende guide Peter Petersen på bussen. 

Forude venter en rundtur præget af luksus. 

Vi gør ophold på den meget spændende havn List med middag inkl. 1 genstand i 

Restaurant Piratennest. Når vi har indtaget vores middagsmad, kører vi en 

rundtur.   forbi Kongehaven, Vandreklitten, kører sydpå gennem den mondæne 

ferieby Kampen forbi Wenningstedt mod øst over Braderup, til Munkmarch og til 

øens pæneste by Keitum. 

 Derfra mod vest forbi Westerland til øens sydligste punkt Hörnum, hvor der er 30. 

min. ophold. Derefter kører vi igen til øens hovedby Westerland med en dejlig 

Strandpromenade, gaden med masser af butikker og cafeer. 



Vi drikker kaffe på restaurant Luzifir, der ligger ned til Strandpromenaden, hvor 

der kan nydes en koncert. Derefter kan byen nydes på egen hånd. Vi mødes ved 

bussen for at nå biltoget til en behagelig ca. 40 min. tur over Hindenburg 

dæmningen med flot udsyn over vadehavet til Niebüll. 

Vi gør et ophold ved Fleggaard, hvor der kan handles. 

Vi forventer at være hjemme ca. kl. 21.00 

Prisen er 500,- kr. inkl. tur, rundstykker, middagsmad, kaffe og kage, samt entre til 

Strandpromenaden og koncert. 

Prisen gælder for medlemmer + ægtefælle/samlever.   

For øvrige ledsagere er prisen kr. 600,-. 

Det er ikke muligt at betale med danske penge eller dankort på Sild, derfor 

skal der medbringes Euro. 

Tilmeldingen stopper ved 57 personer, men det kan oplyses, at overstiger 

antallet tilmeldte, vil der blive lavet en ekstra tur den 8.6.2022, hvis der  

er nok på ventelisten. Der skal være minimum 50 personer. 

Tilmelding  amalslev@gmail.com fra den 19.april til den 26.april 2022 

Indbetalingen skal ske senest 5 hverdage efter til konto 9570-13173982 

Husk at opgive navn ved betaling. Det skal for en god ordens skyld oplyses, at der 

først er tilmelding fra den 19.april - det er ikke nok at indbetale. 

Det skal bemærkes, at der kun er afgang fra Varde, men vi kan oplyse, om der kan 

aftales at køre sammen. 

HUSK PAS OG EURO 

Der bliver lavet en tur til Vedersø den 17.8.22 og Horsens Statsfængsel den 5.10.22 

HK SENIOR VARDE-GRINDSTED 
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