Kastellets Venner & Historiske Samling
Gammel Hovedvagt, Kastellet 1, DK-2100 København Ø

Udflugt til Sønderjylland og Slesvig, den 18. – 19. maj 2022
Dag 1:
Afgang fra Kastellet med bus kl. 08.00. Opsamling af gæster i Odense, hvor morgenmaden
indtages. Vi kører fra Odense til Skamlingsbanken, hvor vore medbragte sandwich spises, og vi
hører lidt om stedet, og nyder den smukke udsigt.
Vi kører videre til Genforenings- og Grænsemuseet i Christiansfeld, hvor vi får en rundvisning på
museet og hører om genforeningen i 1920, samt om grænsen fra 1864 til 1920, som var der.

Herefter går vi en tur gennem Christiansfeld by, før vi igen mødes ved bussen og kører til
Hotel des Norden i Harrislee tæt på Flensborg, hvor vi bliver indkvarteret og indtager vores
aftensmad. Under hotellet ligger Fleggaard, hvor man kan handle enten om aftenen eller om
morgenen inden vi kører.
Dag 2:
Efter morgenmaden og evt. indkøb mødes vi ved bussen for at køre til Flensborg for at se hvordan
Istedløven nu er tilbage på sin gamle plads på Den Gamle Kirkegård, samt at bese de mange
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soldatergrave fra Treårskrigen og Mindehøjen med de faldne officerer fra Slaget ved Isted 1850, og
soldatergravene fra krigen i 1864.
Derfra til Glücksborg Slot, med de mange historiske effekter med relation til Danmark.

Vi fortsætte derefter turen, og kører til Sankelmark med fortællingen om kampen den 6. februar
1864.
Vi finder et sted, hvor vi indtager frokost på feltfod (i det fri) inden vi kører til Danevirke med
besøg på Danevirkegården, og Danevirke, samt den rekonstruerede Skanse 14 fra 1864.

Godt mætte af indtryk kører vi sidst på dagen til Fredericia, hvor vi vil indtage vor aftensmad på en
restaurant, før turen igen går mod Odense og København.
Prisen for dette inkl. bus, indkvartering, fuld forplejning og entreer koster:
Dobbeltværelse
Enkeltværelse

kr. 2.200,- pr. person
kr. 2.575,- pr. person

Bindende tilmelding senest 1. december 2021 – mail om betaling kommer senere.
Til Hanne Elsborg på tlf. 22 23 13 53 eller nhelsborg@gmail.com.
Mange hilsener
Niels og Hanne Elsborg
Turledere
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