
Varde Landbrugsforening Seniorklub 

 3 dage til Lolland, Falster, Møn samt Sydsjælland d. 13-15.06.2022 

med afgang fra Varde Fritidscenter kl. 07.00.  

 
 

Turen går over Lillebæltsbroen til Fyn, hvor vi kører via Tåsinge og Siø 

til Rudkøbing på Langeland og videre til Spodsbjerg.  
Her sejler vi til Lolland, Jens vores guide står ved færgen og er med alle 

dage.  

Turen går af små vej til Kragenæs havn hvor vi nyder vore frokost 

(madpakker inden vi skal gå en tur ud til Dodekalitten. 

Dodekalitten er et kunstværk under opførelse ved Glentehøj på Lolland 

med udsigt over Smålandshavet om 300 m fra kysten. Værket består af 

en kreds af 12 planlagte stenstøtter. Hver sten er 7-9 meter høj, hvor de 

øverste 2 meter er udhugget som hoveder. 
 

Efter besøget kører vi Rødbyhavn, hvor skal høre lidt mere om Femern 

bælt inden igen af små veje køre mod vores hotel i Maribo. 
 

Dag 2 
Via Farø og Dronning Aleksandrines bro kommer vi til Møn. Vi besøger 

Keldby Kirke, hvis kirkerum har overdådige kalkmalerier, vi kommer 

også til Møns Klint, der er et dramatisk naturområde. Her findes også det 

yndefulde lystslot, Liselund, der har en park i engelsk stil med søer og 

kanaler. På stedet er også den interessante Klintholm havn. Hvor vi 

nyder en kop kaffe. Turen hjem til Maribo køre vi over Bogø 
 

Dag 3  

 

Efter morgenmaden pakker vi bussen og kører af smukke veje til Nysted 

havn og ser den flotte gamle by, inden vi forsætter forbi Det Classenske 

Fideicommis slot og ned til Hesnæs, hvor vi skal se et særpræget hus, som er beklædt med strå 

udvendig Vi siger farvel til Falster for at køre til Herlufsholms Kostskole, hvor vi får en 

rundvisning. 

Herlufsholm Skole og Gods er en stiftelse der blev etableret i 1565. Herlufsholm er et tidligere 

kloster, der nu er kostskole. Herlufsholm ligger i Næstved ned til Susåen, hvor den er omgivet af 

marker og skove. 

 

På turen hjem holder vi ind og nyder vores aftensmad (1 ret)  

Pris kr. 3200,- pr person + evt. enkelt værelsestillæg kr. 660,- der indbetales ved 

tilmelding på konto nr. 7700-147074 

Inkluderet: Buskørsel, udflugter, broafgifter, færge, guide, hotelophold, 

helpension, frokost består af madpakker. 

Seneste tilmelding den 24. april til Frida og Jørgen tlf. 29438103 eller 20407588. 

Vi bor på Hotel Maribo Søpark, Vestergade 29, DK-4930 Maribo.www.maribo-soepark.dk. 


