
Europaplads 16, 1. sal -  8000 Aarhus .  
Tlf. 86 39 43 66  - Info@rejseriet.dk 

  Rejsefakta: 
 
Pris:       Kr.  5.299,- 
Enkeltværelsestillæg:  Kr.     650,- 

Indkvartering: 
 

Hotel Osterkrug 
25813 Husum 
 
Dette hyggelige hotel ligger i centrum af 
Husum. Hotel Osterkrug byder på kom-
fortable værelser, der har eget bad og 
toilet samt hårtørrer. Morgen- og 
aftensmad spises i hotellets restaurant 
 

 
 

Tilmelding tidligst fra 14. januar 2022,  
dog senest d. 11. april 2022   
(Tilmelding sker efter ”først til mølle”-princippet) 

Tilmelding skal ske til: phs.hedensted.dk 

Prisen inkluderer: 
• Bus i 5 dage 
• 4 overnatninger  
• Ophold med halvpension 
• Kaffe og rundstykke dag 1 
• Frokost sandwich dag 1 
• Besøg i Schleswig 
• Byrundtur i Husum 
• Færge til Hooge 

• Udflugt til Eiderstedt 
• Kanalrundfart i Friedrichstadt 
• Hestevognstur 
• Færge til Föhr 
• Lokalguide på Föhr 
• Frokost dag 5 
• Besøg på ECCO-museet 
• Dansk rejseleder 
• Chauffør som rejseleder 

 

Rejseriet arrangerer en 5-dages  
Tur til Nordfriesland  

for Pensionisthøjskolen  
Hedensted Kommune 

16. - 20 maj 2022 

Med  
seniordans 

hver  
aften 



1. dag - Udrejse - Slesvig 
Efter endt opsamling holder vi dagens første pause, hvor vi får en kop 
kaffe og et rundstykke ved bussen. Herefter kører vi med passende pauser 
til vi ankommer til Slesvig, som er Nordens ældste by. Her holder vi en 
pause, hvor vi spiser vores medbragte frokost. Turen går nu videre til Hu-
sum, hvor vi skal bo de næste dage, og efter indkvartering tager vores rej-
seleder os med rund på en lille byrundtur. 
Til aften er der fælles middag på hotellet, efterfulgt af seniordans 
 
2. dag - Hallig Hooge  
Efter et dejligt morgenbord går turen til Schlüttsiel, hvorfra vi skal sejle 
gennem Vadehavet - Halligmeer til øen Hallig Hooge. Hallig Hooge er næ-
sten bilfri, og øens foretrukne transportmidler er hestevogne og cykler. En 
hallig består af flere forhøjninger, der også kaldes varfter. Der ligger 10 
Hallig i Vadehavet, hvoraf Hallig Hooge er den næststørste. Den består 
igen af 10 beboede varfter og et par ubeboede. Ca. 100 beboere er fordelt 
på disse 10 varfter, som igen er omgivet af et 1,20 meter højt dige. Alt 
land på Hallig Hooge, med undtagelse af varfterne, bliver oversvømmet 
flere gange om året under særligt ekstreme vejrforhold. Vi tager på en 
spændende og anderledes tur med hestevogn gennem de fantastiske na-
turområder, som øen byder på. Det bliver en spændende og anderledes 
tur, hvor vi bl.a. gør ophold ved kirken.  Undervejs er der tid til at spise 
frokost på egen hånd. Om eftermiddagen tager vi tilbage med båden til 
Schlüttsiel, hvor bussen venter på os. Derefter kører vi til Husum og får 
aftensmad på hotellet, inden vi efterfølgende gør klar til at danse. 
 
3. dag - Friedrichstadt 
Vi starter dagen med en tur til halvøen Eiderstedt, hvor der er en smuk 
natur med masser af grønne enge. Vi kører ud til fyrtårnet ved Westerhe-

ver og holder en lille pause, før vi kører videre til St. Peter Ording, der lig-
ger lige ud til havet. Turen går herfra videre til Hollænderbyen Friedrich-
stadt, hvor vi bl.a. skal på en hyggelig sejltur gennem de små kanaler. Det 
er også her, der bliver tid på egen hånd til b.la. At spise frokost- Der bliver 
selvfølgelig også mulighed for at gå lidt rundt i den hyggelige by. Dagen 
slutter med aftensmad på hotellet i Husum, hvor vi igen også skal danse. 
 
4. dag - Föhr 
Vi kører fra Husum til Dagebüll og tager færgen over til en anden af de 
dejlige vadehavsøer, nemlig Föhr, også kaldet -den grønne ø. Den danske 
konge Chr. D. 8 ”opdagede” den smukke ø og også H. C. Andersen rejste til 
øen i 1844 og nu gør vi det samme! Föhr var tidligere hjemsted for hval-
fangst. Hovedbyen på øen er Wyk, men Föhr har meget mere at byde på.   
Vi skal på en ø-rundtur, der tager et par timer, hvor vi hører om frisernes 
kultur, sprog og traditioner via de gamle gravhøje, levn fra vikingetiden og 
skønne gamle huse. Efter turen rundt bliver der ophold i Wyk, til at finde 
frokost.  
Byen har en hyggelig, lille gågade og en meget fin strandpromenade. Til 
aften er vi retur i Husum igen. 
Her skal vi have turens sidste danse seance. 
  
5. dag - Hjemrejse og ECCO  
Efter et godt morgenmåltid har vi formiddagen til at nyde Husum. Turen 
gå nu op mod grænsen, hvor vi spiser fælles frokost. Inden vi krydser 
grænser, holder vi en lille handlepause ved en af grænsebutikkerne. 
Herefter kører vi til Bredebro, hvor vi besøger Ecco Museet inden vi fort-
sætter det sidste stykke hjem til vores hjembyer. 


