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Buskørsel
Rejseleder med under hele turen
Morgenkaffe og smurt rundstykke
Guidet rundtur på Esbjerg Havn (i bus)
Frokostplanke
Entré til Museum Flugt inkl, audioguide
Eftermiddagskaffe og kage

Turen går til Danmarks port mod vest og nye energimetropol—Esbjerg Havn, hvor vi får et
indblik i både havnens historie og den store udvikling,  der er foregået de seneste år. Vi slutter
af med et besøg hos FLUGT Museum, hvor vi på tæt hold får et indblik i hvilke spor flugt sætter
i et menneske, og hvordan Danmarks største flygtningelejr i 1945 blev etableret i Aal Plantage i
Oksbøl. 

Afgang  fra Silkeborg og Herning tirsdag 16. maj mellem kl. 07.30 og 08.15. Med en lille kaffe- og
rundstykkepause undervejs sætter vi kursen direkte mod Esbjerg Havn, en af Danmarks største havne. 
 Ved ankomsten til den travle havn stiger en lokalguide på bussen og så skal der vises og fortælles om 
 nogle af de forskellige spændende ting, som sker på og omkring havnen i dag. Vi skal høre lidt om
havnens etablering, epoken med fiskeriet, olie og gas, vindmøllerne og Power to X, som er det sidste
nye på havnen, hvor den grønne omstilling er det nye omdrejningspunkt og højaktuel. Power to X
betyder at omdanne elektricitet(power) til noget andet(X). 
Efter vi er blevet meget klogere på livet i havnen- er det blevet frokosttid. 
Frokostplanke med hjemmelavede lækkerier
Vi kigger forbi Enghavegård Osteri og Gårdbutik, hvor vi får en lille intro af ejeren om stedet, inden vi
nyder vores frokost. Der diskes op med en skøn hjemmelavet frokostplanke med hjemmelavede
produkter fra egne øko grise, røgede og lufttørrede skinker, pølser og et udvalg af egne håndlavede
økologiske oste med hjemmesylt og fristbagt brød. 
Der vil også være lidt tid til et lille kig rundt i gårdbutikken og måske få købt sig lidt lækkert med hjem.
Dedikeret til flygtninges historie
 Herefter går turen videre til det nye FLUGT Museum, som er dedikeret til flygtningenes historie. Ud
over historien med de tyske flygtninge fra 2. Verdenskrig, fortælles også historien om de sidste
århundredes flygtningestrømme. Rejselederen vil inden ankomst til museet, give en kort introduktion i
bussen til hvad der venter os. 
Turen rundt i museet vil foregå med audioguidning, hvor vi bliver udstyret med head-sæt og ledsages
rundt i udstillingen, her i gennem. Så selvom udstillingen er ”på egen hånd”, får vi det hele med. 
Hvis vejret tillader det, kigger vi ud forbi Blåvandshug Fyr (vi vil dog ikke komme op i selve fyret) og
nyder den smukke udsigt med en kop kaffe og kage. Vi vender bussen hjemad ved en 17-tiden.
Forventet hjemkomst til byerne kl. ca. 19-20.

Prisen for denne dagstur er kr. 935,- for avisens abonnenter.

Inkluderet:

Teknisk arrangør: Skave Turistfart

Tilmelding til Læserklubben.

Program


