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VI NYDER MUSICALEN "MØD MIG PÅ CASSIOPEIA"
UNDER ÅBEN HIMMEL PÅ GJORSLEV SLOT.

OVERNATNING PÅ HOTEL KIRSTINE OG SMUK
SEJLTUR TIL KARREBÆKSMINDE
TEKNISK ARRANGØR: SØRENS REJSER

TILMELDING TIL LÆSERKLUBBEN

 

 

M
usical på slottet



Det tegner til at blive et par virkelig skønne sommerdage, når Læserklubben 26.-27. juli
drager mod det sydlige Sjælland. Udover at nyde det smukke landskab, som pryder denne
del af landet, skal vi også på en idyllisk sejltur på Karrebæk Fjord. Den leder os til
Karrebæksminde med den ikoniske græshoppebro, der giver os mulighed for at gå over til
den lille Enø. 
Men mest af alt kan du glæde dig til at besøge Gjorslev Slot, der ligger strunk, flot og
historierig på Stevns. 
På slotspladsen - under åben himmel, skal vi forkæles med en spektakulær opsætning af den
populære og folkekære musical »Mød mig på Cassiopeia«. 

Kai Normann Andersens velkendte sange
Forestillingens komponist, Kai Normann Andersen, ferierede netop på Gjorslev om
sommeren igennem 1940’erne, og blev en god ven af godsejerparret Tesdorf. Hans eget
klaver står stadig på Gjorslev, og det fortælles, at han komponerede musikken til filmen af
samme navn netop her.
Så nyn du bare med på  »Gå ud og gå en tur«, »Den allersidste dans« og mange flere af de
kendte sange, når vi tager på sommertur til Sydsjælland.

Charmerende Hotel Kirstine
Med Sørens Rejser som teknisk arrangør kører vi med bussen fra Silkeborg, Ikast og Herning
onsdag 26. juli mellem klokken 07.30 og 08.15. 
Morgenkaffe og rundstykke undervejs. Ved Korsør venter os en dejlig frokostbuffet, hvorefter
kursen sættes mod Næstved, og det helt særlige Hotel Kirstine, der ligger i hjertet af byen. 
Hotellet er privatejet, hovedbygningen er tilbage fra 1745, men har været brugt som hotel
siden 1909. Her er utroligt charmerende såvel ude- som inde, hvor de skæve stuer og uens
værelser danner den perfekte ramme om et sommerbesøg.

I kongelige omgivelser
Hen på eftermiddagen kører vi mod Gjorslev Slot, Danmarks største middelalderslot. 
Cirka 600 års historie kan fortælles på dette sted, der har været hjem for både biskopper,
adlen og de kongelige. Vi bliver delt op i to hold, hvor det ene kommer på en rundvisning på
slottet, mens det andet kigger på slotsparken- og så byttes der.
Efterfølgende i de statelige omgivelser har vi bestilt en teatermenu, så vi mætte og tilfredse
kan sætte os godt tilrette og nyde forestillingen.

En sommersejlads
Torsdag har vi tid til at hygge på hotellet inden vi hen på formiddagen fra Næstved Havn
border M/S Friheden. 
Sejlturen går gennem Næstved kanal og ud på fjorden. Man sejler forbi Gavnø Slot og
kommer sluttelig til den hyggelige havneby Karrebæksminde. Her står vi af og tilbringer de
næste par timer på denne dejlige plet, hvor vi dels kan udforske omgivelserne og
eksempelvis gå en tur over broen til Enø.
Midt på eftermiddagen indleder vi hjemturen mod Midtjylland, 
Forventet hjemkomst ved aftensmadstid.

Program



Buskørsel i moderne langtursbus
Morgenkaffe og rundstykke
Frokostbuffet første dag
Overnatning på Hotel Kirstine 
i Næstved
Morgenbuffet
Teatermenu
Rundvisning på Gjorslev Slot
Adgang til slotsparken
Billet i bedste kategori til forestillingen »Mød mig på Cassiopeia«
Sejltur til Karrebæksminde

Om Enø:
Enø ligger mellem Karrebæksminde Bugt og Karrebæk Fjord.
Øen ligger i Næstved Kommune, dens areal er på 3,40 km² og der bor ca. 410 mennesker.
Enø By er Enøs eneste By. Her bor ca. 352 indbyggere.
Enø By ligger i Karrebæk Sogn.
Næstved ligger ca Der er 13 kilometer til Næstved.
Byen tilhører Næstved Kommune og er beliggende i Region Sjælland.
Enø består af to dele, og de er forbundet med en smal landtange, Draget.
Den sydlige del er Enø Overdrev. Det er en 69 ha strandeng og overdrev, som blev fredet i 1953.
På den nordlige del ligger Enø By, campingpladsen og sommerhusområderne.
Fjordområdet og havet omkring Enø er Ramsarområde og EF-fuglebeskyttelsesområde

Hvad er inkluderet?
Prisen for denne todagstur er 2895 kroner for avisens abonnenter i dobbeltværelse. Ikke-
abonnenter kan deltage tilsvarende for 3095 kroner. Eneværelsestillæg på 475 kroner.
Inkluderet:

Hurtig tilmelding til Læserklubben


