
 
SLOTTET -  ELBEN OG
FORTIDSMINDERNE

7 . -8 .  MAJ

Vi besøger renæssanceslottet i  Glücksborg,
studerer fort idsminderne på Dannevirke og

får en skøn, lang sej ltur på Elben fra
Hamborg t i l  Glückstadt

 
TEKNISK ARRANGØR: GIBA TRAVEL

TILMELDING TIL LÆSERKLUBBEN
 

 

Sejltur på Elben 



Bliv klogere på både historien og kongerækken - og nyd en dejlig sejltur med lækker brunch på
dampskibet Freya. 
Rejseleder Gina Banke er med på hele turen, når Læserklubben kører til Tyskland.
Søndag 7. maj kører bussen fra Herning, Ikast og Silkeborg tidligt om morgenen med kurs mod syd.
Morgenkaffe og smurt rundstykke serveres på et passende sted undervejs. Kursen er sat mod det
smukke hvide vandslot i byen Glücksborg, tæt på Flensborg.

Europas svigerfar
Dette slot er et af de mest betydningsfulde residensslotte og har været tv-kulisse for en række tyske
tv-serier og også til dele af DRs dokumentarserie "En kongelig familie", hvilket netop belyser slottets
enesående betydning ikke kun for historien af det danske monarki, men bestemt også for mange
andre monarkier i Europa. Kong Christian IX af Danmark, som voksede op på Lyksborg Slot, var nemlig
grundlæggeren til den nuværende lyksborgske slægt. Han havde selv seks børn og hans mange
efterkommere, som giftede sig ind i adskillige royale familier, gav ham binavnet "Europas svigerfar" og
Lyksborg Slot den uofficielle titel "vuggen for de europæiske kongehuse".

Royalt genbrug
Udover sine tidligere beboeres familiehistorier byder slottet og de omkringliggende anlæg på
spændende arkitektur og kulturhistoriske oplevelser. Slottet blev bygget i årene 1545 til 1622 på det
sted, hvor der indtil reformationen lå et kloster fra cistercienserne, som stammede helt tilbage fra
middelalderen. Klosterets granitsten blev delvis genbrugt til slottets fundament og teglstenene til
slottets mure, som efterfølgende blev pudset, sådan at bygningen fremstår i sit markante, hvide ydre
stadig den dag i dag. Slottet er et ægte vandslot med fire tårne og som ligger i den lyksborgske slotssø.
For at komme over til selve bygningen skal man gå henover et bredt stendige, som fører til selve
slotspladsen med slottets sidebygninger. Lanternerne på slotspladsen stammer i øvrigt fra
Amalienborg Slot i København og blev opført i 1859.

De 40.000 danske soldater
Vores tur fortsætter til Dannevirke, som er det største fortidsminde i Nordeuropa. Det består af et
system af forskellige mure, volde og vådområder, der blev bygget tværs over den jyske halvøs
smalleste sted under vikingetiden. Den blev brugt sidste gang i 1864 som forsvar mod tyskerne. 
Herfra fortsætter vi til Hamborg og efter indkvartering, er der fælles middag. 
Vi sejler op ad Elben
Mandag efter morgenmaden kører vi ned til havnen, hvor vi stiger ombord på dampskibet Freya og
tager på en dejlig sejltur på Elben, Tysklands største og mest betydningsfulde flod. Samtidig er det en
stærk trafikeret vandvej med store skibe på vej ind mod havnen i millionbyen Hamborg. 
Om bord nyder vi en god brunchbuffet, mens skibet flyder forbi smukke landskaber - en dejlig
oplevelse. 
Efter fire timer ankommer vi til Glückstadt, som blev grundlagt af Kong Chr. 4. - ham med klappen for
øjet og de mange bygninger. 
Vi besøger den smukke by, som oprindeligt skulle have været en konkurrent til Hamborg, men den
dristige kongedrøm gik dog aldrig i opfyldelse. 
Efter dagens oplevelser kører vi til grænsen, hvor vi spiser dagens ret inden vi kører hjem til vores
hjembyer.

Program



Kørsel i 4-stjernet bus
1 x rundstykke og kaffe (udturen)
1 x overnatning med halvpension
1 x brunch-frokost ombord
1 x sandwich (ud)
1 x besøg ved Dannevirke
1 x besøg Glücksborg slot
sejltur Hamborg - Glückstadt
Dagens ret på hjemturen
Dansk rejseleder på hele turen 

Prisen for denne todagstur er kr. 2375,- for avisens abonnenter. Ikke-abonnenter er velkomne for kr.
2575,- Eneværelsestillæg på kr. 250,-

Bestemte pladser i bussen kan reserveres for 75 kroner og bestilles igennem Læserklubben. 

Tilmelding til Læserklubben på mail@laeserklubben.dk eller på tlf. 96263756/96263757

Program


