
Mols Bjerge & Hvidsten Gruppen 3 dage

Pensionisthøjskolen, Hedensted Kommune

SørenS rejSer
- på vej mod nye oplevelser

På Djursland finder vi kulturelle 
oplevelser, charmerende, gamle 
købstæder og storslående natur.
På denne tur oplever vi det hele.

DJURSLAND

2.495,-
2 dage



Sostrup Slot & Kloster danner den perfekte 
ramme for vores tur til Djursland. Klosteret 
indbyder til nærvær og afslapning. Der er 
adgang til Klosterstuen med udgang til en 
stor skøn terrasse, hvor man ugenert kan nyde 
Klosterhaven.

DJURSLAND

1. dag - Åkjærsgård, Sletterhage Fyr og Ebeltoft
Efter opsamling sætter vi kursen mod Åkjærsgård, 
hvor vi drikker morgenkaffe med et smurt 
rundstykke til. Åkjærsgård er en vingård ved 
Rønde og de har en fantastisk gårdbutik, der er 
fyldt med delikatesser, brugskunst, pynteting 
samt hjemmedyrket vin. Jørgen Holst, som driver 
Åkjærsgård, har også slået sig ned som vinbonde. 
Han passer og plejer gårdens 3.500 vinranker, 
som er beliggende rundt om gården. Vinen har 
fået meget anerkendelse, og der er naturligvis 
mulighed for at købe et par flasker med hjem. 
Vi fortsætter til Karlsladen, som er besøgscentret 
for Kalø Hovedgård, hvor vi møder vores guide 
som byder velkommen og fortæller om Kalø Gods. 
Turen går nu forbi Møllerup Gods, som er kendt 
for hamp dyrkning, som bliver brugt til fødevare, 
hudpleje og isolering. Vores guide fortæller om 
Godset. Herfra går turen forbi ”bjerglandsbyen” 
Agri med den smukke middelalderkirke, Danmarks 
højest beliggende sø og Stabelhøjene. Ad små 
hyggelige veje kører vi forbi Porskær Stenhus, 
Bronzealder højene, Knebel Kirke samt General 
Ryes Skanser. 
Vi fortsætter til sydspidsen af Helgenæs til 
Sletterhage Fyr, hvorfra man i klart vejr, har en 
storslået udsigt ud over Kattegat og Aarhus 
Bugt til Samsø, Tunø og Hjelm. Vi nyder vores 
frokostpakker i de smukke omgivelser. Turen går 
nu mod Ebeltoft via Fuglsø, Egil Fischers Ferieby og 
Molskroen. I Ebeltoft køres en lille rundtur, hvor vi 
ser havnen med bl.a. Fregatten Jylland, Glasmuseet 
samt ”de tre tårne” der markerer den gamle kirke. 
Vi laver en pause i byen, så der er mulighed for at 
besøge fregatten og glasmuseet. De der har lyst, 
kan tage med vores guide på en lille byrundtur til 
fods i den gamle bydel. Sidst på eftermiddagen 
køres mod Sostrup, hvor vi bliver indkvarteret på 
Sostrup Slot, efterfølgende er der 2-retters middag 
og kaffe i jagtstuen.

Mols Bjerge & Hvidsten Gruppen
  Med overnatning på Sostrup Slot

3.595,-
3 dage

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Afrejse/hjemkomst:    
25/08 - 26/08   2022                
           
Pris for 2 dage:   Kr. 2.495,-
Tillæg for enkeltværelse   Kr.  595-

I prisen er inkluderet:
Kaffe med smurt rundstykke 
Frokostpakke 1. dag 
1 x Hotelovernatning
1 x Morgenmad
1 x 2-retters aftensmad med kaffe
Besøg på Åkjærsgård 
Lokal guide på 1. dag 
Rundvisning på Sostrup Slot 
1 x Let frokost på Gl. Estrup
Entré og rundvisning på Gl. Estrup
Eftermiddagskaffe med kringle og lagkage
Guidet rundtur med fortælling om Hvidsten Gruppen
Alle udflugter i programmet

Tilmelding:
Senest 01.07.2022
(dog efter først til mølle-princippet)

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



2. dag - Gl. Estrup, sejltur og Hvidsten Kro             
Efter en dejlig overnatning i Hästens senge, er 
der morgenmad i jagtstuerne. Efterfølgende er 
der rundvisning på slottet og i klosterkirken. 

Vi pakker bussen og kører mod Gammel Estrup 
Herregård, som har en knap 700 år lang historie. 
De første 600 år var herregården ejet af slægten 
Brock og Scheel, som i store dele af historien var 
en af Danmarks mægtigste og rigeste familier. 
Siden 1930 har Gammel Estrup været museum. 
Vi får en rundvisning på stedet og efterfølgende 
let frokost. 

Turen går nordpå mod Udbyhø,j hvor vi sejler 
over Randers Fjord. Først på eftermiddagen 
ankommer vi til Hvidsten. Her møder vi vores 
lokale guide, som tager os med på en rundtur i 
området og fortælle historien om den berømte 
Hvidstengruppe. Vi går i fodsporene på Marius 
og Niels Fiil, der stod i spidsen for en gruppe 
modige mænd, der modtog våben fra luften, 
som led i modstanden under 2. Verdenskrig. Vi 
skal bl.a. se nedkastningspladsen, mindelunden 
og omkring Spentrup, inden vi vender tilbage til 
Hvidsten Kro, hvor vi får eftermiddagskaffe med 
kringle og lagkage. Hvidsten Kro er en gammel, 
kongelig privilegeret kro fra 1634, som har været 
i familien Fiils eje siden 1884.

Efter kaffen køres mod vores hjembyer.



www.SorensRejser.dk  ·  Tlf: 86 88 18 17

Hotellet: 
Sostrup Slot
Maria Hjerte Engen 1
Gjerrild 
8500 Grenaa
Tlf.: 8844 1200

Hotel info: Klostercellerne på Maria Hjerte Kloster 
er indrettet i ny nordisk stil med Hästens senge. 
Alle værelser er med eget bad/toilet naturligvis. 
Fælles for Klostercellerne er stressfri zone, så I skal 
ikke forvente TV på værelset – Klosteret indbyder i 
stedet til nærvær og afslapning. Der er adgang til 
Klosterstuen med udgang til en stor skøn terrasse 
hvor man ugenert kan nyde Klosterhaven.


