
PRAKTISKE OPLYSNINGER

Viborg 1 dag
  Midtjyllands historiske hovedstad

Viborg er beliggende i de smukke omgivelser ved 
Viborgsøerne Nørresø og Søndersø, og med Borgvold, 
det gamle fæstningsanlæg fra 1300-tallet som Kong 
Erik Menved byggede. I Viborgs gamle midtby finder vi 
Latinerkvarteret og Latinerhaven. Latinerhaven er en frodig, 
grøn oase midt i Viborgs gamle bydel. Den er inddelt i flere 
mindre haveafsnit, bl.a. et smukt afsnit med stauder og 
rododendron og et andet med snapseurter. 

Program
Afgang fra vores opsamlingssteder. Turen går mod Dollerup 
Bakker, hvor vi holder vores kaffepause med et smurt rundstykke, 
mens vi nyder den uovertrufne udsigt over dale, søen og naturen.
Videre langs Hald Sø, som ligger ved siden af den berømte Hald 
Ruin og Hald Hovedgård. 

Vi kører ind til Domkirkepladsen, hvor vi bliver mødt af vores lokale 
guider, der viser os den gamle bydel og fortæller om Viborgs 
historie. 

Til frokost skal vi i den gamle munkekælder på Restaurant Latinerly, 
som er en af Viborgs ældste restauranter. Efter maden skal vi 
smage på lidt af det berømte øl fra Viborg Bryghus. Inden vi kører 
fra byen, er der mulighed for at besøge Domkirken.  

Vi kører fra Viborg og ud på Kongenshus Hede, som er et af 
Danmarks største hedeområder. Midt på heden ligger Grønhøj Kro, 
som er en fredet Kgl. Privilegeret kro fra 1848. Kroen har været 
i families eje siden 1864. Som 5. generation driver Gregers i dag 
kroen sammen med min hustru og gode medarbejdere. Grønhøj 
Kro´s staldbygninger og gæstebolig benyttes i dag til museum. Vi 
skal have kaffe og hjemmebagt kringle, efter oldemors opskrift. 
Kromanden fortæller om egnens og slægtens historie, og spiller op 
til et par fællessange. Efter kaffen ser vi Morten Korchmuseet, som 
blev etableret i 2013 i kroens staldbygninger. Museet indeholder 
bl.a. effekter skænket af Morten Korch´s familie. 

Vi kører hjemad mod Hedensted Kommune med forventet 
hjemmekomst først på aftenen. 

675,-

VIBORG

1 dag

Afrejse/hjemkomst:    
22/06   2022                
           
Pris for 1 dag: Kr. 675,-

I prisen er inkluderet:
Bustransport 
Kaffe med smurt rundstykke 
Frokost
Lokal guide i Viborg
Smagsprøver fra Viborg Bryghus
Kaffe og kringle

Tilmelding:
Senest 10.06.2022
(dog efter først til mølle-princippet)

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

Pensionisthøjskolen, Hedensted Kommune


