
SORT SOL & 
SØNDERJYLLAND

Rejs med på en spændende 2-dagstur til dejlige Sønderjylland. Oplev det fantastiske 
naturfænomen ”Sort sol” og mange andre af Sønderjyllands seværdigheder.
Vi bor på det dejlige Hotel Tønderhus i Tønder. Herfra har vi ikke langt til Vadehavet 
og turens hovedattraktion ”Sort sol”.
Vi vil også opleve Danmarks ældste by Ribe, og vi besøger Tirpitz museet i Blåvand. 
Turen byder også på et besøg i Vadehavscenteret samt et smut forbi Møgeltønder. Til 
sidst også et besøg på ”Fjordenhus” i Vejle.

    Med Fraktion 4 i Lærerkreds Nord



Rejsetidspunkt:  Udrejse den 23. sep. 2019 og hjemkomst den 24. sep. 2019. 
”Løkken Rejser” oplyser om endeligt opsamlingssted og -tidspunkt samtidigt 
med mailen for opkrævningen for turen.
                               
Pris:                       Pr. person i dobbeltværelse kr. 2185,-
                              Tillæg for enkeltværelse kr. 300,-
                              I prisen er inkluderet omtalte program, men er eksklusiv   
              drikkevarer.
Tilmelding til:      Lærerkreds Nords kontor via e-mail til 159@dlf.org eller på 
telefon 98923688 senest den 28. maj 2019. Der skal oplyses deltagers navn/e, 
e-mailadresse og opsamlingssted.
Indbetaling:        Rejsearrangør er ”Løkken Rejser”, som opkræver betalingen 
via mail, når tilmeldingsfristen den 28. maj er udløbet.  
” Løkken Rejser” telefon 70210002. 
Turen arrangeres ved min 35 tilmeldte deltagere og max 57 deltagere.  

Løkken Rejser
Lyngbyvej 188. 9480 Løkken. Danmark 

Tel: +45 70 21 00 02 Mail: info@loekkenrejser.dk

Praktisk information
Huskeliste:
• Tøj og sko efter vejret (gerne varmt, da    
 det bliver koldt ved solnedgang).
• Kikkert.
• Kamera (blitzen skal kunne slås fra).
• Pas (stærene overnatter nogle gange syd  
 for grænsen).
 Yderligere information:
• Turen foregår både med bus og på gåben.  
 Gåturen er mellem 1 og 2 kilometer lang.

               Program for turen:

Dag 1: 
Busopsamling i Frederikshavn, Sindal og Hjør-
ring. Derefter kaffe/te og rundstykker i bussen. 
Vi kører mod Sønderjylland. Første besøg er på 
museet Tirpitz i Blåvand, hvor vi skal opleve 
historier om rav, det barske vestkystliv og An-
den Verdenskrig. Arkitekt Bjarke Ingels har teg-
net Tirpitz museet, som viser et mægtigt fæst-
ningsanlæg fra 2. verdenskrig. Det var en del 
af Hitlers Vestvold og anlagt her for at beskytte 
indsejlingen til Esbjerg. Picnic ved bussen et 
passende sted. Vi fortsætter rejsen mod vores 
hotel i Tønder. Efter indkvartering serveres 
”Sønderjysk kagebord”. Sidst på eftermid-
dagen (ca. kl. 17) er der afgang for at opleve 
fænomenet ”Sort sol”. Vi får guiden Iver Gram 
fra ”Sort Safari” med, han vil prøve at finde et 
godt sted at opleve de mange tusinde stære, 
der formørker solen.  
Der serveres 2- retters aftensmad når vi kom-
mer hjem til hotellet.

Dag 2:
Morgenmad på hotellet. Afrejse fra Tønder. Vi 
besøger først Møgeltønder og Slotsfeltladen. 
Derefter kører vi mod Vadehavscenteret syd-
vest for Ribe. Museet fortæller historien om 
Vadehavet og Marsken. Vi fortsætter turen mod 
Ribe. Her bliver der tid til en slentretur på 
egen hånd i Danmarks ældste by. Besøg even-
tuelt Ribe domkirke. På parkeringspladsen er 
der buspicnic. Vi fortsætter rejsen mod Vejle. 
Her skal vi besøge Kirk Kapitals nye hovedsæde 
”Fjordenhus”. Arkitekt Olafur Eliasson. Fra 
Vejle går turen tilbage til Nordjylland. Hjem-
komst først på aftenen. 


