
PRAKTISKE OPLYSNINGER

Odense 1 dag
  H. C. Andersen, historie og tilbage i tiden

H.C. Andersens eventyr er givet Danmarks største 
bidrag til verdenskulturen. Til trods for at historierne 
blev skrevet for mange år siden, er de stadig højt elsket 
i store dele af verden og vækker fantasi, fordybelse og 
inspiration hos både børn og voksne. I 2021 åbnede den 
største nye attraktion i Odense i mange år - et nyt H.C. 
Andersen Hus. Museet er tegnet af den berømte japanske 
arkitekt Kengo Kuma og består af både indendørs og 
udendørs rum. Mens vi er rejst tilbage i tiden, besøger 
vi det fynske friluftsmuseum Den Fynske Landsby - med 
landsbyhuse og gårde fra det 18. og 19. århundrede 
- et komplet landsbymiljø er blevet genskabt med 
bindingsværksbygninger, hegn, husdyr, en landsbydam og 
en landsbygade. 

Program
Afgang fra vores opsamlingssteder. Vi finder et passende sted til 
vores morgenkaffe med et smurt rundstykke. 

Vi kører til Odense, hvor vi skal mødes med en guide fra H.C. 
Andersens Hus, som vil give os en grundig introduktion om det 
nye museum. Vi får udleveret et audio headset, som vi bærer 
rundt i museet, som giver os en levende fortælling og rumliggør 
oplevelsen af Andersens litterære univers og iscenesætter en 
levende verden, et totalkunstnerisk rum, hvor arkitektur, lyd, lys 
og en strøm af billeder hele tiden skaber nye møder mellem den 
besøgende og Andersens eventyr. En stor oplevelse er i vente til os. 

Efter besøget kører vi til Den Fynske Landsby, hvor vi starter med at 
nyde vores medbragte madpakker udendørs. Vi får efterfølgende 
en rundvisning om livet i det 18. og 19. århundrede, da folk på 
landet boede sammen i små samfund og levede selvforsynende liv. 
Dette miljø er også det, der inspirerede mange af H.C. Andersens 
populære eventyr. Rundt på museet udfører frivillige rollerne som 
kokke, kuske, markarbejdere, lysedyppere, gåsepiger og mange 
flere. 

Efter nogle hyggelige timer sætter vi kursen mod Jylland, og 
undervejs finder vi et passende sted til vores eftermiddagskaffe 
med kage fra bussen. 

Vi forventer at være hjemme i Hedensted Kommune først på 
aftenen. 

695,-

ODENSE

1 dag

Afrejse/hjemkomst:    
11/05   2022                
           
Pris for 1 dag: Kr. 695,-

I prisen er inkluderet:
Bustransport 
Kaffe med smurt rundstykke 
Frokostpakke 
Introduktion og entré H.C. Andersens Hus 
Rundvisning og entré Den Fynske Landsby 
Kaffe og hjemmebag

Tilmelding:
Senest 20.04.2022
(dog efter først til mølle-princippet)

Rejsegaranti:
Sørens Rejser A/S er teknisk arrangør af turen. 
Medlem af rejsegarantifonden nr. 1673

Pensionisthøjskolen, Hedensted Kommune


