
Dag 1  Efter endt opsamling forsættes via Storebæltsbroen 
til Fyn. Vi fortsætter til Ditlevdal Bison Farm, som er 
Europas største bisonfarm med ca. 400 bisonokser. 
Besøget starter med en guidet tur bland de store dyr, hvor 
stedets guider fortæller om bisonokserne. Turen foregår i 
åben, men overdækket prærievogn. 
Efter en spændende tur på den ” Fynske Prærie” serveres 
der frokost, og så er der tid til besøg i gårdbutikken. 
Herefter fortsættes turen til Bogense, hvor vi bliver ind-
kvarteret på Bogense Hotel. 
Middag på hotellet. 

Dag 2  Efter en dejlig morgenbuffet på hotellet, sættes kur-
sen mod Glamsbjerg. Her skal vi besøge hhv. Skoda museet 
og Hørvævsmuseet, som ligger ved Krengerup Gods, så 
her er der noget at se på, for både kvinder og mænd. 
Skoda museets samling spænder vidt. Lige fra den første 
masseproducerede Škoda 420 Popular fra 1937 til Skoda 
Felicia fra 1996. Alle bilerne på museet er et resultat af 
entusiasters kærlighed til mærket Škoda. Bilerne har været 
i privateje igennem generationer, er bygget op helt fra 
bunden og sidst men ikke mindst, så er alle biler en del af 
en helt utrolig historie uden sidestykke.
På Hørvævsmuseet væves der på 100 år gamle maskinvæ-
ve. De stammer alle fra det nedlagte Tommerup Væveri og 
er et stykke dansk industri historie, som bliver gjort leven-
de af et stort antal frivillige. Her fremstilles damaskduge, 
servietter, olmerdug, viskestykker og meget andet efter de 
gamle mønstre.

Vi fortsætter turen til Assens, hvor vi nyder en frokost. 
På vejen tilbage til vores hotel, skal vi besøge Kongsdal 
Åben Have, som er et fantastisk sted. 
Den 20.000 m² store have byder på smukke blomster, 
eksotiske planter og flotte træer - og havens midtpunkt, en 
500 m² stor sø med springvand og vandfald.
Rundt i den smukke have er der bænke og borde, så der 
altid er mulighed for et hvil undervejs.
Vi er retur i Bogense sidst på eftermiddagen, så der er tid 
til at kigge på byen.
I dag er Bogense Danmarks hyggeligste købstad med et 
velbevaret torv og mange gamle, hyggelige byhuse. 
Middag på hotellet. 

Dag 3  Morgenbuffet på hotellet og check ud. 
Der fortsættes til Den Fynske Landsby i Odense, som vi 
skal besøge. 
Rejs tilbage i tiden på det fynske friluftsmuseum Den Fyn-
ske Landsby - med landsbyhuse og gårde fra det 18. og 19. 
århundrede - et komplet landsbymiljø er blevet genskabt 
med bindingsværksbygninger, hegn, husdyr, en lands-
bydam og en landsbygade. Hele landsbyen er omgivet af 
opdyrket jord. Museet fortæller historien om livet i landet 
omkring 1850’erne og inkluderer genstande fra dengang.

Herefter spiser vi frokost i Odense, inden turen fortsætter 
via Storebæltsbroen til Sjælland, og retur til opsamlings-
stederne. 
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Nord Fyn som i de gode gamle dage Rejsefakta

Om hotellet

Prisen inkluderer

3 DAGES BUSREJSE

AFREJSE/HJEMKOMST
4 - 6. august 2021 

Pris pr. person i 
delt dobbeltværelse kr.  3.449,00

Enkeltværelsestillæg kr.      450,00

• Bustransport i 4* turistbus 
• 2 x overnatning 
• 2 x morgenbuffet 
• 3 x frokost
• 2 x 2 retters middag på hotellet
• Udflugter og entréer iht. program
• Dansk rejseleder
• Lovpligtige skatter og afgifter

Hotel Bogense
Adelgade 56
5400 Bogense

Bogense Hotel er et gammelt, anset 
hotel fyldt med atmosfære i hyggelige 
omgivelser. De ældste dele af hotellet 
er helt tilbage fra 1822, og der er be-
varet masser af charme i det næsten 
200 år gamle hotel.
Hotellet ligger centralt i byen. 

3 dages busrejse til Nord Fyn med oplevelser 
som fører os tilbage til tiden før Verden gik 
af lave og tiden gik sin vante gang. 

NORDFYN I PETER INGEMANNS FODSPOR


