
 

Det er med i prisen 
 
Bustur, hotelophold med halvpension fra kaffe og rundstykke i bussen første dag til og 
med kaffe og kage sidste dag. Alle nævnte udflugter i følge program, aften med musik 
og dans, færge til Helgoland, rejseleder/chauffør, samt bidrag til rejsegarantifonden. 
 

Pris:    Kr. 1.595,-  
Enkeltværelsestillæg  Kr.    150,- 

 
 

Valuta: Euro (€) 
 
 

Nordica Hotel Berlin 
Österstrasse 18 
D-25746 Heide 
Telefon: +49 0481 85450 
 
Dejligt 4*  hotel beliggende i Ditmarsken kun nogle få kilometer fra Nordsøen. Hotellet 
har flotte værelser, god restaurant og Wellness område. Alle værelser er med bad og 
toilet. 
 

 

Faarup Rejser  Kastanievænget 4 B 8990 Fårup Tlf. 86443052 

Rejsegarantifond nr. 2730 

Tilmelding senest d. 05.02.20198 til 
” Først til mølle ” princippet 

 

Dorthe Friis- Telefon 28 83 37 94 
Mail: ejvind.dorthe@hotmail.com 

Gårslev Folkedanserforening arrangerer 
2 dages tur til 

Heide og Helgoland 
06.04 - 07.04. 2019 

Faarup Rejser  Kastanievænget 4 B 8990 Fårup Tlf. 86443052 

Kr. 1.595,- 

Spændende tur til Nordtyskland 

Besøg på 
Helgoland 



1. Dag:  
Når den sidste er kommet i bussen, går turen mod grænsen, 
undervejs serveres kaffe og et rundstykke. Vi kører via Slesvig, 
Rendsborg og Elmshorn. Videre til Schulauer Fährhaus - hvor 
skibe på vej til Hamborg bliver hilst velkommen.  
Herfra kører vi langs Elben til Glückstadt, hvor der bliver et op-
hold. Sidst på eftermiddagen ankommer vi til vores hotel i Hei-
de. Indkvartering og aftensmad på hotellet. Efterfølgende mu-
sik og dans. 
 
 
2. Dag:  
Efter morgenmaden pakker vi bussen og kører til Büsum, hvor-
fra vi sejler til Helgoland. Ombord på færgen får vi brød med 
pølse, ost og marmelade hertil kaffe. Helgoland ligger ca. 70 

km fra fastlandet. En omtumlet tilværelse som både dansk, 
tysk og engelsk besiddelse endte med en “besættelse” af om-
rådet. Som et randområde i Europa har øen toldfri status, hvil-
ket kan mærkes på prisniveauet. Vores landkending er den ka-
rakteristiske klippe “Lange Anna” og straks efter kommer 
”border bådene”, og vi bliver sejlet i land på hovedøen. Fra 
landgangen på ”Unterland” er der 181 trin (elevator mod beta-
ling ca. 1 Euro) til øens flade top og området “Oberland”. Her-
fra er der en smuk udsigt over øerne, og i sæsonen kan man 
se de talrige lomvier, der holder til på fuglefjeldet. Med godt 
1600 fastboende og op til 6.000 turister på visit, falder tiden 
ikke lang. Øen er bilfri, og fodgængere har således kronede 
dage. Vi vil gå en rundtur på ca. 4,5 km, hvor vi kommer øen 
rundt. Der bliver også lidt tid til at opleve øen på egen hånd, 
inden vi sejler tilbage til fastlandet. Ombord får vi kaffe og ka-
ge. Tilbage på fastlandet kører vi op til grænsen, hvor der er 
mulighed for indkøb inden vi fortsætter til vores hjembyer. Vi er 
hjemme først på aftenen.        


