3 dages tur til Næstved på Menstrup Kro 9.-11. maj 2022


2 x lækker dansk morgenbord.



2 x 2 retters aftenmenu eller buffet efter kokkens valg.



2 x All inclusive med fri øl, vand og husets vin fra kl. 18.00-21.00.



2 x overnatning i dobbeltværelse.



Turistbus tur retur.



Udflugter og kultur inkl. entré.

Takket være nogle fond-penge og overskuddet fra vores amerikanske lotto, kan vi
tilbyde denne tur til en rigtig god pris
Pris: 1200,- kr. v. delt dobbeltværelse pr. person.
Pris: 1600,- kr. v. enkeltværelse pr. person.
Prisen inkludere ikke frokost.
Tilmelding og betaling senest d. 5.4. kl. 12.
Man finder selv en at dele værelse med. Vi vil gerne være behjælpelig med at finde
en værelseskammerat, hvis I har brug for det.

PS: HUSK EVT. BADETØJ ;-)

1

Mandag d. 9. maj
 Afgang Kl. 10 med vores egen turistbus fra P-pladsen ved Islands Brygge
metrostation. (Husk madpakker og vand elign.)
 Kl. ca. 11 besøger vi Skovtårnet i Rønnede og oplever den unikke
naturoplevelse, hvor vi ser skoven i helt nye perspektiver. Vi spiser vores
medbragte madpakker. (Skovtårnsvej 1, 4683 Rønnede)
 Kl. ca. 14 kører vi til Kirppu Loppemarked i Næstved, med over 300 stande,
som er et paradis for os som elsker at gå på loppemarkeder og handle brugte
varer til en god pris. Til dem som ikke gider loppemarked kører bussen jer hen
til hotellet, hvor I tjekker ind. (Merkurvej 9, 4700 Næstved)
 Kl. ca. 16 bliver vi (os der er på loppemarked) hentet af bussen, som kører os
til hotellet.
 Vi mødes kl. 18 i hotellets restaurant, hvor vi spiser sammen.

2

Tirsdag d. 10. maj
 Efter morgenmaden mødes vi ved receptionen kl. 10 og kører med vores bus.
 Vi skal besøge Medicinsk-historisk Museum, som er indrettet i det tidl. Præstø
Amts Sygehus fra 1817, "Det lille gule hus", og beliggende på det nuværende
Næstved Sygehus. Museet viser udviklingen indenfor sundhedsvidenskaben og
rummer en stor samling instrumenter og apparaturer mv. I den tilhørende
gårdhave er indrettet en medicinsk urtesamling. (Medicinsk Historisk Museum,
Ringstedgade 61, Næstved).
 Kl. ca. 11 kører vi videre til Herlufsholm Kirke og parken mellem Susåen og
Herlufsholm Kostskoles bygninger, hvor skolens grundlæggere Herluf Trolle
og Birgitte Gøye står (udskåret i træ), og ser op mod den skole, som var deres
livsværk. (Herlufsholm Allé 170, Næstved).
 Kl. ca. 13 kører vi til Næstved Automobilmuseet, som har 3400 m2 fyldt med
biler, motorcykler, knallerter, landbrugsmaskiner og fly samt 50 små
forretninger og værksteder fra 50´erne. Der vil være mulighed for at købe
frokost. (Skellet 19, Næstved).
 Ca. kl. 16 kører vi tilbage på hotellet.
 Vi mødes kl. 18 og spiser aftensmad sammen.
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Onsdag d. 11. maj
 Efter morgenmaden tjekker vi ud af hotellet, (senest kl. 10).
 Vi mødes ved vores bus og kører afsted ca. kl. 10.15 til Holmegaard Værk,
hvor vi vil få sat alle sanser i spil, når vi bliver inviteret indenfor til en ny
spektakulær, unik oplevelsesrig museums verden i glaskunsten og keramikkens
tegn godt krydret med gastronomi, natur og kulturhistoriske oplevelser.
(Glasværksvej 55, Fensmark, Holmegaard) Et besøg på Holmegaard Værk
giver os mulighed for at opleve:


Dansk design og kunsthåndværk



Glaspustershows



Kreative værksteder, hvor publikum selv kan prøve teknikkerne af



Arkæologiske fund – 10.000 års kreativitet



Gåture i Holmegaard Mose



Særudstillinger



Café og restaurant



Designshop med dansk design og unikafund

Kl. ca.13.30 mødes vi ved bussen og kører mod Islands Brygge Metro, Kbh. S.

Tak for denne gang
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