Pensionisthøjskolen,
Hedensted Kommune
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Området omkring Ringkøbing
giver unikke muligheder for at
smage og se det fantastiske
Vestjylland.

2.395,2 dage

Sørens Rejser
- på vej mod nye oplevelser

Vestjylland 2 dage
Med oplevelser og besøg
Vi skal opleve bunkerne, gårdbutikken, se og
høre om whisky, fly samt nyde stemningen ved
havet. Kort sagt, oplevelser af libitum.
1. dag - Stauning Whisky og Stauning Flymuseum

Efter opsamling i Hedensted Kommune kører vi
vest på. Undervejs gør vi et stop, hvor vi nyder
vores kaffe og et smurt rundstykke.
Vores første besøg bliver ved Stauning Whisky.
Det lyder som begyndelsen på en klassisk joke,
når man spørger, hvad fire ingeniører, en lærer,
en kok, en slagter, en pilot og en læge har
tilfælles. Det er dog langt fra en joke, for svaret
er Stauning Whisky. Et lille destilleri langt mod
vest, der med tiden har vokset sig stort og fået
alles næser til at dreje sig mod duften af malt.
Kom med på opdagelse og rejsen gennem
Staunings whiskyfremstilling. Hør historien om
deres eventyr, og kom helt tæt på hvert trin i
produktionen. Fra gulvmaltningen af den danske
byg og rug, til destillering i de 24 kobber pot
stills. Imens kan du nyde den smukke arkitektur i
det nye destilleri, hvor der er lagt vægt på både
sjæl og åbenhed.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Afrejse/hjemkomst:
07/06 - 08/06 2022
Pris for 2 dage:
Kr. 2.395,Tillæg for enkeltværelse Kr.
400,I prisen er inkluderet:
Kaffe med smurt rundstykke
Frokostpakke 1. dag
1 x Hotelovernatning
1 x Morgenmad
1 x Aftensmad
Guidet rundvisning i Ringkøbing
Entré og fortælling på Stauning Whisky
Entré og fortælling på Stauning Flyveplads
Guidet tur ved bunkerne
Stjerneskud i Hvide Sande
Entré til Abelines Gaard
Alle udflugter i programmet
Tilmelding:
Senest 15.04.2022
(dog efter først til mølle-princippet)

Rejsegaranti:
Sørens Rejser A/S er teknisk arrangør af turen.
Medlem af rejsegarantifonden nr. 1673
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2. dag - Bunker, gårdbutik og Abelines Gaard
Vores første besøg i dag er ved Bunkerne. Når
man går rundt blandt de mange bunkers ved
Houvig, går man rundt i en lille landsby. Her har
der både været købmand, læge og – kanoner!
Betonekæmperne ved stranden var en del af den
tyske Atlantvold, den vold der skulle strække
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Herfra køres det lille stykke vej til Stauning
Flymuseum, hvor vi nyder vores medbragte
frokostpakker. Efter frokosten er der guidet
rundvisning. Danmarks Flymuseums formål er
at medvirke til at restaurere, bevare og udstille
historiske luftfartøjer og relaterede effekter
samt i tilknytning hertil, at formidle flyvningens
historie - i særdeleshed den danske flyhistorie.
Danmarks fremtrædende rolle i pionertiden for
flyvemaskinens og luftfartens udvikling. Herfra
køres til Ringkøbing, hvor vi bliver indkvarterer
på Hotel Ringkøbing. Inden aftensmaden går vi
en lille guidet rundtur i den gamle bydel.

2.395,2 dage

sig fra Sydeuropa til Nordnorge og holde de
allierede ude. Mange af bunkerne er stadig
synlige, mens andre er mere eller mindre gemt
i klitterne. Det er muligt at komme ind i nogle
af bunkerne, så det kan være en god ide at
medbringe en lommelygte.
Herfra går turen til Vestkystens Gårdbutik. Et
landbrug der drives mellem Vesterhavet og
fjordene. Slægtsgården gennem 500 år drives
økologisk og dyrevelfærd er i højsæde. Det
krogmodnede økologiske oksekød, grillpølser,
spegepølser samt lokale oste fra Troldhede
Mejeri og Thise Mejeri. Vesterhavsosten er
især spændende med dens lagring i den
karakteristiske salte havluft, nu findes den i
flere varianter, som røget Vesterhavsost og
grubelagret Vesterhavsost. I gårdbutikken kan
man købe ind til tapasanretning med oste,
pølser, brød og et væld af hjemmelavede
tapastilbehør fra eget landkøkken.
Vi fortsætter til Hvide Sande, hvor vi nyder et
stjerneskud. Der bliver lidt tid i byen, inden vi
fortsætter til Abelines Gaard, som er en fredet
strandfogedgård i Haurvig, nogle få kilometer
syd for Hvide Sande. Gården blev i midten af
1970’erne indrettet som hjemstavnsmuseum,
hvor vi kan opleve historien lige der, hvor den
foregik. Museet består af en række autentiske
bygninger, der alle fortæller hver sin spændende
historie om det liv, der er levet her, og om
hvordan mennesker og landskab har præget det.
Efter besøget køres mod vores hjembyer.

Hotellet:
Hotel Ringkøbing
Torvet 18
6950 Ringkøbing
Tlf.: 97 32 00 11
Hotel info: Hotellet blev opført ca. omkring år
1600 og er byens ældste hus bortset fra kirken.
Huset var i mange år byens største købmandsgård.
Gennem hele 1700-tallet og indtil 1805 var huset
beboet af skiftende amtsforvaltere, som havde
store kornmagasiner i gården. Siden 1833 har
der været gæstgivergård og hotel, hvilket gør
Hotel Ringkøbing til et af landets ældste hoteller.
Alle værelser har eget badeværelse og klassisk
indretning.
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