Schackenborg

1 dag
Med besøg i Danmarks ældste by, Ribe

Schackenborg Slot er ikke kun fortællingen om et
prinsepar, men også om en familie i 11 generationer og
Danmarks mest berømte guldfund. Det er historien om
et slot på grænsen mellem lande og landskaber med
en betydning, der rækker ud over hele riget. På turen
skal vi også besøge Ribe, som er Danmarks ældste by.
Atmosfæren i den middelalderlige bykerne kan ikke
beskrives med ord. Den skal opleves.

Pensionisthøjskolen, Hedensted Kommune

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Afrejse/hjemkomst:
25/05 2022
Pris for 1 dag:

Kr.

750,-

I prisen er inkluderet:
Bustransport
Kaffe med smurt rundstykke
Frokost
Entré og guide på Schackenborg Slot
Lokal guide i Ribe
Kaffe og kage
Tilmelding:
Senest 10.05.2022
(dog efter først til mølle-princippet)

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

Program
Afgang fra vores opsamlingssteder. Vi finder et passende sted til
vores morgenkaffe med et smurt rundstykke.
Vi starter dagen med en spændende rundvisning på Schackenborg
Slot og Slotshave. Når du træder ind på slotspladsen på
Schackenborg Slot, går du i fodspor, der strækker sig tusind år
tilbage i tiden og måske endnu længere. På rundvisningen vil
vi få fortællingen om stedets historie, og om Kongehuset og
Schackenborg. Der vises rundt på slottet i de spændende sale og
gemakker. Slottets sydfløj er lukket og anvendes som privat bolig.
Herefter kører vi nordpå til Brede Bro Kro, som står klar med vores
frokost. Her skal vi have 2-retter klassisk god dansk kromad.
Vi kører til Ribe, hvor vi mødes med vores lokal guide, som vil
fortælle om Ribes historie, som går helt tilbage til den tidlige
vikingetid. Byen er især kendt for sin domkirke, som vi skal besøge.
Domkirken havde sin første byggeperiode ca. 1150-1225 og er
hermed Danmarks ældste domkirke.
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Efter nogle hyggelige timer i Ribe, kører vi hjemad, og efter en
kaffepause med hjemmebagt kage forventer vi at være hjemme i
Hedensted Kommune først på aftenen.

750,1 dag

