
Fyn er fin, og især i maj, der er vores frodigste forårsmåned. Her grønnes 
landet, og du kan med Klub NORDJYSKE komme på en herlig todages bustur med 
oplevelser i Odense, på Ditlevsdal Bison Farm, Egeskov Slot og TV 2.

Efter opsamling i Nordjylland og kaffepause 
ved Ejer Bavnehøj er der op ad formiddagen 
ankomst på Ditlevsdal Bison Farm lidt vest for 
Odense. Her venter en spændende guidet tur 
på Europas største bisonfarm med op mod 400 
amerikanske bisonokser. I åben, overdækket 
prærievogn kommer du ud blandt de mægtige 
dyr, og en af Ditlevsdals dygtige guider vil for-
tælle om bisonokserne, deres adfærd og sjove 
historier fra hverdagen.

Rundvisning hos TV 2 
Efter besøget på farmen går turen videre til 
Hotel Vissenbjerg Storkro, der ligger i skønne, 
grønne omgivelser. Her venter en god frokost 
med en øl/vand, inden det igen bliver tid til at 
stige på bussen - denne gang for at komme på 
guidet rundvisning hos TV 2 i Odense.
På Kvægtorvet får du i løbet af det to timer lange 
besøg indsigt i dagligdagen på tv-stationen, og du 
kommer ind og ser et studie og får et unikt indblik 
i, hvordan en nyhedsudsendelse bliver til.
Efterfølgende returnerer bussen til hotellet, 
hvor et godt aftensmåltid venter.

Bus-sightseeing i Odense 
Efter en god nats søvn og morgenmad i Vis-
senbjerg kan du se frem til en spændende for-
middag, hvor en lokal guide stiger på bussen 
og tager dig og resten af turens deltagere med 
på bus-sightseeing i Odense. Kort før middag 
ankommer I til den populære Restaurant Den 
Grimme Ælling i Hans Jensens Stræde, hvor der 
er frokostpause med buffet og fri øl, vand og vin.

Danmarks smukkeste have 
Om eftermiddagen kommer du på besøg på 
Egeskov Slot, der er en af Nordeuropas fineste 
renæssancebygninger og beboet af grev Michael 
Ahlefeldt og hans familie. Slottet er åbent for 
publikum fra april til oktober, og den tilhøren-
de park hører til eliten i Europa og kaldes også 
Danmarks smukkeste have. Slottet og dets sto-
re avlsbygninger er indrettet med udstillinger, 
hvor du kan opleve samlinger af veteranbiler, 
fly, motorcykler, klædedragter 
og meget andet.
Efter to dage med 
dejlige oplevelser 
på Fyn er det om 
ef termiddagen 
tid til at sætte 
kurs mod Jyl-
land igen. Der 
venter aftens-
mad med en 
øl/vand i 
S o g n e g å r -
den i Heden-
sted, hvor-
efter der er 
ankomst til 
Nordjylland 
om aftenen.
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Bustur til Fyn
- oplevelser i Odense, på bisonfarm, Egeskov Slot og TV 2 

2-dages bustur til Fyn 

Afrejse med bus 6. maj  
– 2 dage

Prisen inkluderer:  
I Kørsel i turistbus
I Kaffe og et rundstykke dag 1
I Guidet tur på Bisonfarmen
I Frokost Vissenbjerg Storkro  

inkl. 1 øl el. vand
I Guidet rundvisning på TV2 
I Aftensmad 
I 1 overnatning i delt dobbeltværelse
I Morgenmad dag 2
I Guidet bytur i Odense
I Frokostbuffet inkl. fri øl, vand eller vin 

(én ting pr. gang) 
I Entre til Egeskov
I Aftensmad inkl. 1 øl el. vand

Prisen inkluderer ikke:
I Drikkevarer som ikke er nævnt ovenfor

Tillæg for enkeltværelse kr. 200,-
Tillæg for fast plads i bussen kr. 35,-

Opsamling/afgang:
Kl. 05.15 Frederikshavn Rutebilstation
Kl. 05.50 Shell, Sprogøvej 1, Hjørring
Kl. 06.15 Circle K, Hjørringvej, Brønderslev
Kl. 06.50 Pendlerpladsen,  

 Th. Sauersvej, Aalborg
Kl. 07.20 Pendlerpladsen, Haverslev
Kl. 07.30 Pendlerpladsen afk. 35,  

 Skivevej, Hobro

Bestil din rejse hos Terndrup Turistbusser på 
tlf.: 98 33 58 00. Oplys abon.nr. ved bestilling.

Se mere om rejsen på 
www.klubnordjyske.dk/fyn
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