SPECIALOPHOLD PÅ MORS

Kære Gæst
Hjertelig velkommen til Mors - og til specialophold på Sallingsund Færgekro.
Mit personale og jeg vil gøre vores bedste for, at I får et skønt ophold på kroen,
og at I får unikke oplevelser med hjem.
Som inspiration har vi sammensat et turprogram med skønne oplevelser i området
efterfulgt af kulinariske højdepunkter og overnatninger på kroen.
Der er uanede muligheder for at sammensætte et turprogram helt efter egne ønsker
og interesser - bliv gerne inspireret her af de mange kombinationsmuligheder
om lige præcis jeres tur.
Vores udgangspunkt er, at alt er muligt.
Vi sørger for al forplejning på turene og står klar
med smagsoplevelser på Sallingsund Færgekro.

På personalets og egne vegne

Jens-Peter Skov
Kromand

DAG I - SØNDAG

DAG IV - ONSDAG

Over middag: Ankomst til Sallingsund Færgekro.

Kl. 8.00:

Kl. 15.00:
Kaffe, te med hjemmebagt kage.
	Kroværten byder velkommen og informerer om opholdet.

Kl. 09.30: 	Turen går til Thy. Vi kører til Vesterhavet, hvor vi ved Vorupør ser fiskerbådene
blive halet op på land. Fortsætter til Klitmøller, hvor vi ser Lysstøberiet
- og videre til Hanstholm, hvor vi besøger de flotte bunkersanlæg fra
krigens tid - samt det nye museum i forbindelse hermed.
Vi medbringer frokost, drikkevarer samt kaffe.

Kl. 18.00:

2 retters middag.
Kaffe, te med hjemmebagte småkager.
Overnatning.

DAG II - MANDAG
Kl. 8.00:

Stor morgenbuffet.

Stor morgenbuffet.

	Eftermiddagen byder på besøg ved Bulbjerg Klit, vi passerer Frøstruplejren
- og besøger det berømte Kirsten Kjærs Museum, hvor mange af malerens
værker er udstillet - side om side med særudstillinger.
Vi sejler hjem med den lille færge ved Feggesund - og ankommer til kroen
kl. ca.17.00. Kromanden deltager som guide.
Kl. 18.30:	Velkomstdrink efterfulgt af 3-retters fest-middag på kroen.
Hertil vore selskabsvine ad libitum.
Kaffe, te med hjemmebagt kransekage i vores ikoniske pejsestue.

Kl. 10.00:	Bustur rundt på Mors. Kromanden deltager som guide, og vi skal på tur
til Nykøbing, nordøen med molermuseum, molergrave samt landbrugsmuseum.

Overnatning.

	Vi medbringer en lækker frokost med drikkevarer samt kaffe.
	I fint vejr indtages frokosten på øens højeste punkt - Salgerhøj.
	Turen går videre til Hanklit, Det Ottekantede Forsamlingshus, Agerø, Sydmors,
Sillerslev havn, Højriis Slot - og vi er tilbage på kroen kl. ca. 17.00.
Kl. 18.30:	2 retters middag.
Kaffe, te med hjemmebagte småkager.

DAG V - TORSDAG
Kl. 8.00:

Stor morgenbuffet. Herefter afrejse.

Overnatning.

DAG III - TIRSDAG
Kl. 8.00:

Stor morgenbuffet.

Kl. 10.00:	Tur til Jesperhus Blomsterpark.
Her kan man bese alle de smukke blomster, dyr og fugle.
Kl. 13.30:

Frokost på kroen.
Eftermiddagen til fri disposition.

Kl. 18.30:	2 retters middag.
Kaffe, te med hjemmebagte småkager.
Overnatning.

Ovennævnte turprogram er et oplæg.
Hvis I ønsker anden sammensætning/rækkefølge,
kan det selvfølgelig altid lade sig gøre.
Se venligst efterfølgende alternativer.
Visse attraktioner - f.eks. Jesperhus Blomsterpark - har begrænset åbningstid.

PRISER

TUR TIL VESTJYLLAND - UDVIDET TUR

Hele programmet koster kr. 3.995,- pr. person i dobbeltværelse.
Prisen er gældende i 2020 og inkluderer alle entreer, pension samt guide.
Prisen er ekskl. evt. færgebilletter.
Tillæg for dobbeltværelse som enkeltværelse

kr. 275,- pr. dag.

Tillæg for perioden 20. juni - 15. august

kr. 250,- pr. person.

Ønskes ophold uden guide kan der fratrækkes

kr. 100,- pr. person.

Lørdage kan mod tillæg indgå i ophold.
Vi forbeholder os ret til ændringer samt prisstigninger, såfremt attraktionerne
ændrer åbningstider / priser i årets løb. Prisen er baseret på, at gruppen stiller bus
til disposition. Vi kan selvfølgelig arrangere buskørsel, hvis det ønskes.
Kontakt os gerne for prisforslag.
Ophold af kortere / længere varighed kan arrangeres og sammensættes efter jeres ønsker.
Der medsendes frokost, drikkevarer samt kaffe, te og kage på alle ture.
Som alternativer til ovennævnte program kan vi foreslå andre ture i området:

Vi kører fra kroen tværs over øen til Karby, hvor vi ser det landskendte hønsehus, som præsten
og minikonfirmanderne har ombygget til øens nye mini-kirke. Derefter tager vi færgen til Thy
og fortsætter via Oddesundbroen til Struer, hvorfra vi tager færgen til Venø. Her ser vi øens lille
kirke og besøger Venø Fishfarm. Efter en rundtur på øen sejler vi tilbage til Struer - og fortsætter
til Lemvig, hvor vi besøger byen populære kirke og ser havnen samt besøger det landskendte
Museum for Religiøs Kunst. Turen fortsætter til Bovbjerg Fyr, hvor vi spiser vores medbragte mad
med udsigt over havet. Vi kører videre mod Thyborøn, hvor vi efter en lille rundtur besøger
Jyllandsakvariet. Vi tager færgen til Agger Tange, områdets store fuglereservat - og vi fortsætter
mod Mors via Danmarks største landsbykirke Vestervig Kirke, som vi selvfølgelig skal se.
(Tillæg kr. 100,- pr. person)

TUR TIL ØST-HIMMERLAND
Vi kører til Glyngøre, hvor vi besøger områdets lille museum i den gamle stationsbygning
- og vi ser udstillingerne om jernbanen og de kendte færger mellem Pinen og Plagen.
Ved Sundsøre tager vi færgen til Hvalpsund. Vi besøger herregården Hessel, områdets populære
landsbrugsmuseum. Via stenalderbopladsen ved Ertebølle og området omkring Trend kører vi til
Rønbjerg og tager færgen til Livø, hvor vi indtager vor frokost. Tilbage på fastlandet besøger vi
det kendte Vitskøl Kloster med den store krydderurtehave. Vi fortsætter mod Løgstør, hvor vi ser
byens havneområde - og via Aggersundbroen kører vi over Fjerritslev og Thy tilbage til Mors.
(Tillæg kr. 100,- pr. person)

TUR TIL LIMFJORDSØEN FUR

TUR TIL VIBORG

På turen køres først til Nanna & Jeppe Åkjærs ”Jenle” - og vi fortsætter til Branden,
hvor vi tager færgen til Fur. På Fur besøges øens flotte kirke, vi besøger øens molermuseum
samt ser molergravene, langstedshullerne, rødsten med mere. Vi slutter besøget med en rundtur
og smagning på det kendte Fur Bryghus inden turen går hjemad via Salling, Glyngøre etc.

Vi kører til Skive, hvor vi besøger byens museum, inden vi sætter kursen mod Kongenshus Hede.
Her høre vi historien om ”kartoffeltyskerne” og ser de mange slægtssten. Vi fortsætter mod
Hald Ege Hovedgaard og Dollerup Bakker. Vi går en tur i de flotte omgivelser og ser slotsruinerne.
Vel ankommet til Viborg ser vi byens Domkirke og har mulighed for tid på egen hånd - inden
turen går mod Mønsted Kalkgruber, hvor vi ser hele dette imponerende anlæg og besøger
de underjordiske gange.

(Tillæg kr. 100,- pr. person)

TUR TIL VESTJYLLAND
Vi kører til Spøttrup Borg, Danmarks bedst bevarede middelalderborg. Efter en rundtur
og besøg i den kendte krydderurtehave fortsætter vi til Hjerl Hede, som er Jyllands flotte
friluftsmuseum. Vi fortsætter mod Struer og videre til Thyholm, hvor vi i Heltborg ser det kendte
museum for bl.a. maleren Jens Søndergaard. Vi fortsætter til naturcenteret Doverodde og tager
færgen hjem til Mors via Neessund. I Karby ser vi det landskendte hønsehus, som præsten
og mini-konfirmanderne har ombygget til øens nye mini-kirke. Videre tværs over øen
til Sallingsund Færgekro.

TUR TIL SALLING OG SKIVE
Vi besøger Danmarks bedst bevarede middelalderborg i Spøttrup. Efter en rundvisning og besøg
i den flotte krydderurtehave fortsætter vi til Skive, hvor vi ser nogle af Danmarks flotteste
rundkørsler - udført af designeren Jacob Jensen. Vi besøger havnen og det nyrenoverede
og flotte Skive Museum. Mulighed for at handle ind i byens flotte gågade.

Ovennævnte ture giver forhåbentligt et indblik i områdets attraktioner,
selvfølgelig med mulighed for at kombinere efter eget ønske.
Vi ser frem til at skulle udarbejde et program specielt til Jer
- og vi glæder os til at skulle byde Jer velkommen.

Med venlig tur-hilsen
TEAM SALLINGSUND

