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Buskørsel
Turguide med hele dagen
Kaffe og rundstykke
Færgeoverfart og guidet rundtur på Egholm
Frokost på Restaurant Kronborg - kæmpe tartelet med en drik til
Rundvisning i Musikkens Hus 
Kaffe og kage

Kriterierne for at kunne kalde sig en »småø« er, at øen udgør et helårssamfund, har færre end 1200
beboere, er uden broforbindelse og ikke er egen kommune. Der er 27 af slagsen i Danmark og her i blandt
er lille Egholm. 
Første gang man hører om Egholm er i 1231 og øen var dengang en del af kronens gods. I dag fremstår den
som et af Aalborgs fredfyldte åndehuller med cirka 20 husstande og cirka 50 beboere. De fleste af
arealerne er udlagt til planteavl og en mindre, men voksende del til eng, strand og skov. Som noget
enestående er hele øen omlagt til økologi og er som sådan Danmarks største økologiske ø.
Efter øturen tager vi ind til Aalborgs nye, smukke havnefront, der gennem de senere år har undergået en
stor og tiltrængt forvandling. Her entrerer vi Musikkens Hus, der blev indviet i 2014 og er et spændende
sted, der emmer af musik af alle typer, liv og stemning. Vi får en rundvisning og kommer bag scenen.

Planter, fugle og øl
Denne mandag i april kører vi fra Herning, Ikast og Silkeborg mellem klokken 06.45 og 07.30. Kursen er sat
mod Aalborg og undervejs snupper vi vores medbragte morgenkaffe og smurte rundstykker. 
Ved færgelejet efterlader vi bussen og sejler over til øen, hvor en lokal guide venter på at fortælle om og
vise os den lille ø. 
Egholm emmer af naturoplevelser i særklasse. Et unikt og rigt dyre-og planteliv hersker her, både med
sjældne fugle, forskellige artede krebsdyr og råvildt. Vi vender måske ud forbi øens mikrobryggeri, hvor vi
bl.a hører lidt om den øl, som vi måske skal nyde til den frokost som venter os. 
Denne indtager vi selvfølgelig på øens attraktive spisested Restaurant Kronborg, der er kendt for sine
imponerende kæmpe tarteletter og deres helt igennem fantastiske beliggenhed, med panoramaudsigt over
Limfjorden. 

Absolut verdensklasse
Tilbage på fastlandet udforsker vi Aalborgs havnefront, som igennem de sidste år har gennemgået en
imponerende forvandling fra travl og grå industri, til et smukt byrum med arkitektur i verdensklasse og
pulserende storbysstemning omgivet af vand. Et perfekt sted at nyde det spirende forår. Her kan man
desuden betages af Utzon Center — endnu en arkitektonisk perle og Jørn Utzons sidste værk inden han
døde.
Vi rykker indenfor i endnu et af Aalborgs smukke vartegn - Musikkens Hus. Her er alle detaljer nøje
gennemtænkt og æstetikken virkelig høj. Vi vil, med hjælp fra en engageret rundviser, opleve hvordan huset
ser ud »backstage« og høre om de spændende fortællinger der opstår her. 
Sen eftermiddagskaffe med kage, hvorefter vi indleder hjemturen.

Hjemkomst mellem klokken 19 og 20.

Prisen for denne dagstur er 985 kroner for avisens abonnenter. 

Turen er ikke egnet for gangbesværede.

Inkluderet:

Bestilling gennem Læserklubben på 96263756/57 eller mail@laeserklubben.dk

Program


