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En dejlig dag på Samsø

Samsø byder på mange naturperler
og charmerende landsbyer. Øen er
idyllisk, og på denne veltilrettelagte bustur er der sørget for god og hyggelig
transport og skønne
oplevelser rundt omkring på hele Samsø.
Efter opsamling i Nordjylland og
pause med kaffe og rundstykker
undervejs, går turen med færge
fra Hou til Sælvig på Samsø. Her
stiger en lokal guide på bussen,
og kursen sættes mod turistkontoret i Tranebjerg, hvor du
og turens øvrige deltagere får
en spændende videointroduktion til øen. Herefter kommer
du i bus rundt og ser store dele
af Samsø.

Skøn mad i Ballen Havn
Midt på dagen venter en middagspause med to retter mad
og en øl/vand eller et glas vin.
Den dejlige mad serveres på
Restaurant Dokken, der ligger
i den idylliske Ballen Havn.
Dokken er en af Samsøs mest
besøgte restauranter og her
har man i årevis serveret
klassiske danske retter af høj
kvalitet, tilberedt af øens lokale råvarer.

Bakker og skrænter
Efter middagen går turen videre rundt på
øen, som naturmæssigt byder på kyststrækninger med stejle skrænter, bakkelandskaber med dybe dale,
frugtbare landbrugsområder og en fjord med mange øer og holme.
Du kommer helt tæt på et
gammelt kulturlandskab
med talrige spor af oldtiden og vikingernes færden,
bl.a. ved Kanhavekanalen,
der deler øen på det smalleste sted.

Idylliske Nordby
Glæd dig bl.a. også til idylliske Nordby, som er en
meget fint bevaret landsby.
Her er mange af de oprindelige stuehuse i bindingsværk blevet liggende, selv
om det ellers efter landboreformerne var kutyme at
flytte gårdene ud på markerne. Midt i byen ligger
et stort gadekær, og tæt på
gadekæret ses klokketårnet
på det sted, hvor gårdmændene i gamle dage samledes til bystævne.
Efter et væld af dejlige oplevelser på Samsø går turen tilbage mod Jylland,
og på vej hjem bliver du
budt på kaffe og
kage på færgen.

1-dags bustur til Samsø
Mandag 17. juni med bus
Prisen inkluderer:
I Buskørsel
I Færgeoverfart t/r
I Kaffe og ét rundstykke i bussen
I Guide på Samsø
I 2-retters middag inkl. 1 øl/vand eller
1 glas vin på Restaurant Dokken på Samsø
I Samsø-video
I Kaffe og dagens kage på
færgeoverfarten retur
Opsamling:
04.55 Frederikshavn Rutebilstation
05.30 Shell, Sprogøvej 1, Hjørring
05.55 Circle K, Hjørringvej, Brønderslev
06.30 Pendlerpladsen Th. Sauersvej,
Aalborg
07.00 Pendlerpladsen, Haverslev
07.10 Pendlerpladsen v. afk. 35, Skivevej,
Hobro
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Bestil din tur hos Terndrup Turistbusser
på tlf.: 98 33 58 00. Oplys abon.nr. ved
bestilling.
Se mere på
www.klubnordjyske.dk/samsoe

