Topattraktioner

Danske Busvognmænd har indgået et samarbejde med foreningen Topattraktioner, der
repræsenterer en række af Danmarks mest attraktive turistattraktioner. I de kommende
udgaver af Busmagasinet kan du læse om hver enkel attraktion og få et eksklusivt tilbud,
som du kan benytte i dit salgsarbejde. Du kan også se medlemstilbuddene på Danske
Busvognmænds hjemmeside www.db-dk.dk under ’Medlemsfordele – Topattraktioner’.

Bakken og Dyrehaven
Tradition, nostalgi – og sjov for alle aldre!
”Der er noget om snakken – der er sjovest på Bakken!” – sådan har det lydt i årevis i verdens ældste forlystelsespark.

På trods af en imponerende alder på hele 433 år, så formår forlystelsesparken nord for
København at forny sig år efter år. Bakken kan derfor kalde sig Danmarks sjoveste forlystelsespark – og slår torsdag 17. marts 2016 portene op til endnu en forrygende sæson.
Af: Bente Hartvigsen, Bakkens Salgsafdeling Foto: Bakkens Salgsafdeling

Dyrehaven og Eremitageslottet
Bakken er verdens ældste forlystelsespark
beliggende midt i den smukke Dyrehaven. Dyrehaven er landets mest besøgte naturområde
med ca. 7,5 mio. gæster årligt. Med ældgamle fritstående egetræer, store sletter med
hjorteflokke og udsigt til Øresund, skovpartier
og tunneldale, er Dyrehaven et stykke urdansk
natur, der stort set ikke har ændret sig de
sidste 350 år. Midt på sletten ligger det flotte
Eremitageslot fra 1736. Eremitageslottet har
gennemgået en omfattende restaurering, og I
har nu mulighed for ikke blot at se den smukke
bygning, men også høre om slottets historie og
helt enestående arkitektoniske kvaliteter.
Korsbæk er kommet til Bakken
Kom på Bakken og oplev den ægte Matadorstemning! Korsbæk på Bakken er et tematiseret
område, hvor intet er overladt til tilfældighederne. Alt fra lysestager og tallerkner, til beklædning og interiør er tro mod serien Matador
samt perioden omkring selve Matador – nemlig
Danmark i 1920’erne og 1930’erne. Derudover
kan du hver dag møde Maude, Grisehandleren,

Oberst Hackel og alle de andre kendte figurer
fra Danmarks mest elskede tv-serie. Korsbæk
består af en række restauranter og specialbutikker, der tilbyder en helt særlig oplevelse for
vores gæster.
Bakken for sjov
På Bakken finder I fantastisk underholdning i
Cirkusrevyen og Bakkens Hvile, gode spisesteder i alle prisklasser og masser af sjove
selskabslege. Bakken byder også på hele 33
kørende forlystelser, så der er noget for alle
aldre.
Vi hjælper jer!
Bakken har altid gode tilbud til seniorgrupper,
skoleklasser og virksomheder, som skal på
sommerudflugt. Du kan hente inspiration på
www.bakken.dk/grupper men ring også gerne
for et godt tilbud til din gruppe. Når du kommer
til Bakken, kan du sætte gæsterne af lige ved
hovedindgangen, og busser parkerer gratis på
vores store parkeringsplads. Og husk, entréen
er altid gratis på Bakken, ligesom der er gratis
kaffe og kage til chaufføren!

Særtilbud til Danske
Busvognmænd!
Rundvisning på Eremitageslottet + frokost på Bakken
– KUN 250 kr. pr. person
Normalpris fra 305 kr.
Dansk frokostbord:
2 slags sild, fiskefilet med
remoulade, flæskesteg med
rødkål, hønsesalat med bacon,
æg og rejer samt ost. Hertil
1 lille øl el. 1 glas vin el. 1 vand.
Tilbuddet gælder alle onsdage
i juli og august måned 2016.
(Bemærk, at det om onsdagen
er muligt at køre op til Eremitageslottet.)

Kontaktinfo:
Bakkens Salgsafdeling
Dyrehavevej 62
2930 Klampenborg
fest@bakken.dk
Tlf.: 3996 2090
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Aalborg Zoo – dyrebare
oplevelser året rundt
Der er et væld af muligheder for familier, firmaer og foreninger, der gerne vil have
et skræddersyet og unikt besøg i haven. Dyr har en magisk tiltrækningskraft,
og i Aalborg Zoo er det muligt at komme helt tæt på de eksotiske dyr.
Af: Lotte Raal, Aalborg Zoo Foto: Aalborg Zoo

D

yrene er naturligvis den helt centrale
oplevelse ved et besøg i Aalborg Zoo.
Tæt på 140 forskellige eksotiske dyrearter kan man møde i den hyggelige have,
som i 1935 åbnede for første gang. Og netop
den store variation af spændende og i mange
tilfælde truede dyr, er en vigtig årsag til, at
Aalborg Zoo i 2015 blev kåret som Europas
bedste zoo i gruppen af haver med op til
500.000 besøgende. Som det eneste sted i
Danmark kan publikum opleve den afrikanske elefant, den asiatiske løve og Borneo
orangutangen.
Siden åbningen har haven udviklet sig fra
en traditionel zoologisk have til en oplevelsespark med masser af arrangementer til
både børn og voksne henover året. Lige midt
i Zoo ligger den superseje naturlegeplads
og grillområdet, hvor man kan grille aftensmaden, mens løverne brøler i baggrunden.
På Zoofariscenen er der henover sæsonen
en lang række spændende arrangementer,
som fanger både børn og voksne. I 2016
kan man blandt andet opleve Ramasjang
Mysteriet, Sebastian Klein og deltagere fra
MGP på scenen. Det er også her, at Zoos egne
trænede dyr optræder, og sammen med deres
dyrepassere lærer publikum mere om dyr fra
hele verden.
Årets største begivenhed er dog en enestående istidsudstilling, hvor gigantiske
mammutter, en imponerende kæmpehjort,
uldhårede næsehorn, skovelefanter og

drabelige sabelkatte gør istiden levende.
Fortidens og nutidens dyr møder hinanden i
en storslået udstilling på plænen, og sammen
med en lille gruppe af istidens mennesker vil
de give publikum et unikt indblik i istidens
særegne dyre- og planteliv.
Der er et væld af muligheder for familier,
firmaer og foreninger, der gerne vil have et
skræddersyet og unikt besøg i haven. Dyr
har en magisk tiltrækningskraft, og i Aalborg
Zoo er det muligt at komme helt tæt på de
eksotiske dyr. Større selskaber kan bestille
forskellige rundvisninger, inklusive et kig bag
kulisserne, og Restaurant Skovbakken i Aalborg Zoo er med sin unikke placering midt i
haven en fantastisk ramme for private fester,
børnefødselsdage eller firmaarrangementer.
I Aalborg Zoo er der aldrig to dage, der er ens.
Den grønne oase midt i Aalborg er åben året
rundt og byder uanset årstiden på dyrebare
og lærerige oplevelser helt tæt på de eksotiske dyr.

Særtilbud til Danske
Busvognmænd!
Billetter til Zoo
Voksen: 130 kr.
Børn: 85 kr.
Entre til Aalborg Zoo samt
lækker frokostplatte i Spisestedet Skovbakken for 299,(excl. Drikkevarer)
Tilbud skal bestilles på
salg@aalborgzoo.dk
Tilbuddet gælder ikke fra
24/6-9/8.

Kontaktinfo:
Søren Sørensen
Mølleparkvej 63
9000 Aalborg
ss@aalborgzoo.dk eller tlf. 96 31 29 32
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Vilde oplevelser tæt
på alverdens dyr
Besøg Ree Park Safari og få en uforglemmelig oplevelse i dyrenes spændende verden.
Djurslands store safaripark byder på vilde oplevelser og aktiviteter blandt dyr fra eksotiske
verdensdele.
Af: Mariane Øvall, Ree Safari Park Foto: Ree Safari Park

P

å din rejse gennem parkens fire
verdensdele oplever du en verden fuld
af fascinerende dyr. I de naturskønne
rammer har dyrene god plads til bevægelse
og naturlig adfærd. På broer og stier kan dyrene opleves fra mange forskellige niveauer,
og du kommer helt tæt på.
Nyhed i 2016 – Amerika Expressen
Parkens store nyhed til sæsonen 2016 er
Amerika Expressen. Tag med på en togtur tilbage i tiden. Turen med det smukke damptog,
Black Beauty, går ud over den nordamerikanske prærie, hvor du kommer helt tæt på ulve,
bison, elge og sortbjørne.
Farmen
En anden stor nyhed i 2016 er udvidelsen
af parkens område med de dyr, som børnene
gerne må klappe og kæle med. De svenske
minigrise og de nubiske geder er populære
blandt de yngste gæster, og nu bliver de
– sammen med andre af parkens klappedyr –
samlet i Farmen.
Land Rover Safari
Det er altid populært at tage en safaritur på
den afrikanske græssavanne. Med en rigtig
Land Rover kører du rundt blandt de mange
afrikanske dyr på den store savanne, og
du kommer helt tæt på giraffer, næsehorn,
strudse og mange andre dyr. Undervejs fortæller guiden om savannens vilde dyr.
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Naturscenen og vilde dyreaktiviteter
Der foregår noget hele dagen, og en af aktiviteterne er en fremvisning på Naturscenen
med alt fra kloge grise til fascinerende og
farvestrålende fugle. De store fugle flyver
tæt hen over publikum ligesom løbeænder
og pelikaner indgår i fortællinger i de daglige
fremvisninger.
Gå heller ikke glip af dagens mange sjove
dyreaktiviteter, hvor Danmarks eneste geparder jager føden med 70 km/t, de energiske
lemurer springer rundt efter frugter – og
nysgerrige oddere flokkes om føden. Guiden
fortæller om dyrene, og du er altid velkommen
til at stille spørgsmål.
Kamelridning og leg
Børnene vil elske en ridetur på én af parkens
kameler, og på den store legeplads, Watoto
Kaya, kan børnene brænde det sidste krudt af,
hvis der er mere tilbage. Der er flere spisesteder i parken, men har man valgt selv at tage
frokosten med, så stiller parken ved flere pic-

Kontaktinfo:
Ree Park Safari
Stubbe Søvej 15
8400 Ebeltoft
Tlf. 45 86 33 61 50

nic-steder grill til rådighed, som man frit kan
bruge. Ree Park Safari har i 2016 åbent fra
19. marts – 30. oktober. Se åbningstider
og priser på www.reepark.dk.

Særtilbud til Danske
Busvognmænd!
Gæster, der kører med medlemmer af Danske Busvognmænd, får 10 % rabat på køb af
madvarer.
Den enkelte vognmand meddeler besøgsdag senest 1 uge
før samt sørger for, at Ree Park
Safari får en gæsteliste på
mail senest dagen før besøget. Gæster får udleveret en
rabatbillet ved ankomst. Denne
billet gælder til alle spisesteder. Chaufføren kan gratis spise
dagens frokostret eller buffet i
cafeen.
Denne aftale gælder hverdage i
følgende perioder 29. marts
– 24. juni samt 15. august –
28. oktober 2016.
Oversigtskort Grenaa Bybusser
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Fantastiske oplevelser
under havets overflade
Et besøg i Nordeuropas største akvarium byder på et spændende eventyr under havets
overflade. De 10.000 m2 indendørs, 5.000 m2 udendørs, 70 akvarier og mere end 6.500 fisk
og andre havdyr, giver mulighed for at bruge en hel dag i det våde element.
Af: Sylvia Berglund, Nordsøen Ocenarium Foto: Nordsøen Ocenarium

E

fter en omfattende renovering åbnede
Oceanariet i maj 2015 for et endnu mere unikt kig ind til livet under
havets overflade. Europas største skibsvrag
i naturlig størrelse med et væld af dyreliv
og overraskelser danner rammen om de nye
oplevelser. Der er lagt vægt på, at der venter
en ny oplevelse i hver og én af de mange
akvarieruder, man kigger ind ad. Tusindvis
af stimefisk, flere end 50 hajer fordelt på
6 arter, og et væld af bundlevende dyr helt
tæt på fuldender billedet af en naturtro bid
af Nordsøen. Hver dag kan man få en speciel
oplevelse, når dykkeren håndfodrer fiskene i
det enorme akvarium.
Nyhed 2016!
Den 25. juni åbnes dørene til årets nyhed,
”Hvalforskerhytten”, hvor der er mulighed
for at træde ind i hvalforskerens spændende
verden. Her beskrives, hvordan der arbejdes
med de dyr, som for det meste er skjult for os
– og man får indblik i, hvilket udstyr forskerne bruger for at lokalisere og lære mere om
havets kæmper.

Kom helt tæt på de legesyge sæler
Danmarks største rovdyr, gråsælen, og dens
mindre slægtning, den spættede sæl, møder
man på klods hold i det store udendørs anlæg. I den 12 meter lange undervandstunnel
ser man de nysgerrige sælers elegante og
hurtige bevægelser under vandet og charmeres af deres nuttede udseende. Udenfor
er man med på første parket, når de bliver
fodret 2 gange dagligt. Du kan også være
heldig at se dem ligge på stranden i anlægget
og slikke sol.
Smag på Nordsøen
Når du er blevet sulten af at se og høre
om Nordsøen, kan du også smage på den
i Caféen, hvor der bl.a. kan nydes lækre
fiskeretter, en sildemad med den lokale
bjesk til, eller kaffe og kage. Se vores lækre
menukort på vores hjemmeside eller kontakt
os. Bestil forplejning på forhånd, og der
bliver reserveret bord, dækket op og serveret
lækker frokost eller kaffe og kage til gruppen.
Det er også muligt at bestille rundvisning på
Nordsøen Oceanarium eller f.eks en guidet
tur på Hirtshals Havn.

Gode forhold for busgrupper
og gratis parkering
Der er fremragende forhold for dem, der
kommer med gæster i bus. Chaufføren kan
holde lige udenfor hovedindgangen, og ved
bestilling på forhånd byder en guide fra
Nordsøen Oceanarium gæsterne velkommen
og følger dem ind. Bussen kan parkeres tæt
på, og når dine gæster skal videre, køres bussen op til indgangen igen. Der er naturligvis
gratis entré og forplejning til buschauffør og
rejseledere.

Særtilbud til Danske
Busvognmænd!
Tilbud 1: Entré, intro i bus,
kaffe/kage, fra kr. 110,(normalpris fra kr. 188,-)
Tilbud 2: Entré, intro i bus,
stjerneskud/drikkevarer, fra kr.
175,- (normalpris fra kr. 244,-)
Se hele prislisten på Danske
Busvognmænds hjemmeside
(www.db-dk.dk) under ’Selvbetjening – Medlemsfordele
– Topattraktioner’.

Kontaktinfo:
Per Bach Nielsen, ansvarlig for busgrupper tlf. 2051 5994, e-mail: pbn@nordseomail.dk
Ole K. Nielsen, arrangementschef tlf. 5151 4188, e-mail: okn@nordsoemail.dk
Sylvia Berglund, marketingchef tlf. 20515993, e-mail: sb@nordsoemail.dk
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Randers Regnskov
Hvorfor rejse Jorden rundt for at besøge regnskoven, når man kan opleve den i Randers?
Af: Kathrine Grund Lauritzen Foto: Randers Regnskov

Særtilbud til Danske
Busvognmænd!

A

t træde ind i Randers Regnskov er
som at træde ind i en anden verden.
Luften er varm og tropisk, og fyldt
med lydene fra de brusende vandfald og
mange fritlevende aber og fugle. I trækronerne hænger flagermus og dovendyr, aberne
springer om ørerne på én, og i skovbunden
arbejder bladskærer-myrerne utrætteligt
med at slæbe små blad-stykker ned i deres
underjordiske bo.

Randers Regnskov er en tropisk zoologisk
have, hvor besøget er en totaloplevelse. Omkring halvdelen af de 250 dyrearter i Randers
Regnskov lever frit og befinder sig således
i samme unikke tropiske økosystem som de
besøgende, og man kommer helt tæt på.
Den 3.600 m2 store tropeudstilling består af
tre kupler med dyr og planter fra verdens tre
store regnskovskontinenter; Sydamerika, Asien og Afrika. Man kan også opleve den mørke
Afrikagrotte med nataktive dyr, den sunkne
fregat ”Sirenen”, med et væld af farvestrålende saltvandsfisk og koraller, samt Kraniegrotten med fritlevende flagermus, selvlysende
kranier og kæmpe anakondaer. Og fra påske
og frem til efteråret kan man komme helt
tæt på fritlevende slanger og snoge i det
asiatiske slangetempel – ufarlige naturligvis!

De sidste tilflyttere i regnskovsfamilien er de
majestætiske jaguarer som opleves helt tæt
på i et kæmpe udendørs anlæg. Et anlæg som
i 2016 vil blive udvidet til det dobbelte og
her kan man opleve de smukke dyr boltre sig
i et nyt vandanlæg.
DanmarksParken har åbent
i sommerhalvåret
DanmarksParken er et stort område, hvor
hele familien, under åben himmel, kan hygge
sig med leg, danske frilandsdyr og hinanden.
Her er en kæmpe legeplads, og man kommer
helt tæt på grise og køer.
I sommerferien kan man dagligt opleve det
fantastiske formidlingsshow NATURTALENT,
hvor man kan se nogle af regnskovens mange
dyrearter på den store scene i DanmarksParken.
Naturbevarelse, bisoner og gamle
danske landracer
Naturområdet Vorup Enge ligger mindre end
300 meter fra Randers Regnskov. I engene er
der anlagt stier, og der er opført tre fugletårne, hvorfra områdets spændende dyreliv kan
iagttages. I sommerhalvåret afgræsses området med gamle danske husdyrsracer. I engene
kan man møde en stor bestand af europæiske
bisonokser, som afgræsser området hele året
rundt.

Kontaktinfo:
Randers Regnskov
Tørvebryggen 11
8900 Randers
Tlf. 87 10 99 99
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Gruppetur – Frokost buffet
Prisen er inkl.
• Entré
•	Velkomst og introduktion til
besøget i Randers Regnskov
•	Frilandsbuffet i Regnskovscafeen eller Restaurant
Frilandsgården. Buffeten
består af sprødstegt svinekød, langtidsstegt oksekød,
salater og sødt. Ved færre
end 20 personer anrettes i
stedet som frokosttallerken.
Pris ved. min. 25 voksne:
• Voksne Kr. 275,• Børn (3-11 år) Halv pris
• Børn (0-2 år) Gratis
Gruppetur – Traditionel
dansk menu
Prisen er inkl.
• Entré
•	Velkomst og introduktion til
besøget i Randers Regnskov
•	Menu bestående af enten
forret/hovedret eller hovedret/dessert, vælg mellem
Forretter
•	Marinerede sild med karrysalat
og æg, brød og smør
•	Hønsesalat på ananasring,
brød og smør
Hovedretter
•	Hakkebøf med bløde løg, hvide
kartofler, rødbeder og sovs
•	Forloren skildpadde med
sauce, hvide kartofler og
waldorfsalat
Desserter
•	Hjemmelavet gammeldags
æblekage
•	Citronfromage med flødeskum

Pris ved min. 25 voksne:
• Voksne: 275,Oversigtskort Grenaa Bybusser
• Børn (3-11 år): Halv pris
• Børn (0-2 år): Gratis
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Danske Busvognmænd har indgået et samarbejde med foreningen Topattraktioner, der
repræsenterer en række af Danmarks mest attraktive turistattraktioner. I de kommende
udgaver af Busmagasinet kan du læse om hver enkel attraktion og få et eksklusivt tilbud,
som du kan benytte i dit salgsarbejde. Du kan også se medlemstilbuddene på Danske
Busvognmænds hjemmeside www.db-dk.dk under ’Medlemsfordele – Topattraktioner’.

Verdens største dinosaur kan
ses i GIVSKUD ZOO.

Verden rundt med
bus i GIVSKUD ZOO
Tag jeres grupper med på bussafari gennem GIVSKUD ZOO
og kom tæt på dyr fra hele verden – selv når I sidder i bussen.
Af: Bente Sønderby Foto: Givskud Zoo

G

IVSKUD ZOO er af mange kendt under
navnet ”Løveparken”, da løverne var de
allerførste dyr i parken tilbage i 1969.
I dag er der omkring 50 forskellige dyrearter.
Mange af dem kan opleves fra bussen under en
safari – enten med en af parkens guider eller
på egen hånd. Giraffer, zebraer og næsehorn er
blot nogle eksempler. Eftersom bussen kører
ind gennem dyrenes anlæg, går mange dyr
frit på tværs af vejen, så man f.eks. oplever at
holde for en stor amerikansk bison.
Man kan gøre et kort stop under bussafarien og gå en tur gennem nogle af de store

dyreanlæg. Her kan man opleve den eneste
gorillaflok i Danmark, se lemurer, berberaber og
dværgflodheste.
Safarituren med bus slutter i løveområdet,
hvor en stor løveflok lister rundt eller ligger og
slår mave efter ugens måltid: En halv hest!
Herefter kan deltagerne gå en tur i den nye
dinosaurpark med over 40 dinosaurer i naturlig
størrelse, eller man kan besøge de sydamerikanske kæmpeoddere, som ser rigtig søde ud,
men er farlige rovdyr.

Særtilbud til Danske
Busvognmænd!
Vilde tilbud på god mad
og entré
To retter: Kr. 129,- pr. prs.
– vælg mellem forret/hovedret
eller hovedret/dessert
Entré til parken: Kr. 100,- pr. prs.

Fordele busselskaber i GIVSKUD ZOO
• Man kan køre med egen bus gennem parken fra start til slut.
• Man betaler IKKE for bussen, kun for antal deltagere.
• En guide, der fortæller om parkens dyr, kan tilkøbes.
• Gangbesværede kan blive i bussen under hele bussafarien.
•	Nem parkering lige foran parkens spisested ZoOasen; ingen trapper og let adgang til
både almindelige toiletter og handicaptoiletter.

De meterhøje giraffer går frit rundt sammen
med zebraerne.

38 Danske Busvognmænd

De tonstunge næsehorn kan tydeligt ses fra bussen.

Tilbud gælder for min. 20 personer og kun ved samtidig køb
af mad og entré.
Kontaktinfo:
tlf. 76 71 02 57 eller mail
booking@givskudzoo.dk

Bussen kører rundt blandt de farlige løver i
GIVSKUD ZOO.
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Fregatten Jylland
En historisk atmosfære omkranser fregatten Jylland,
som ligger smukt i Ebeltoft vig.
Af:Kathrine Østergaard Foto: Fregatten Jylland

H

øjdepunktet i fregattens historie var
deltagelsen i krigen 1864 og indsatsen i Nordsøeskadrens kamp mod
østrigerne ved Helgoland den 9. maj. Fregatten har ligeledes været brugt som kongeskib
for Kong Christian IX, da det var det største
og kraftigste skib i flåden. Slutteligt har fregatten været overnatningsfacilitet for cirka
200.000 provinsbørn, der blev inviteret til
København på skolerejser. Fregatten Jylland
har derfor en masse gode historier ombord,
som venter på at blive fortalt.
Besøgende grupper får tilknyttet en
personlig rundviser, der sørger for at formidle
skibets historie, hemmeligheder og sjove
anekdoter på en lærerig og levende måde.

Der er også mulighed for fordybelse på egen
hånd i den tilhørende udstillingsbygning.
Årets nyhed 2016: Prinsesser ombord
Til juni 2016 forvandler kongesalonerne og
kahytterne sig til en detaljeret genskabelse
af den atmosfære, der herskede ombord
på fregatten Jylland i sidste halvdel af det
19. århundrede, hvor skibet var kongeskib
for Kong Christian IX og hans store familie.
Kongefamilien rejste ad søvejen til fjerne
egne på diplomatiske, repræsentative og
venskabelige togter. Udstillingen er en rejse
og en oplevelse af det danske søfartsrum for
over hundrede år siden. Projektet bliver skabt
i samarbejde med Amalienborg Museet.

Særtilbud til Danske
Busvognmænd!
Entré + guidet rundtur: 		
100 kr. pr. prs.
Entré, guidet rundtur,
kaffe, kage: 150 kr. pr. prs.
Entré, guidet rundtur, kaffe,
lagkage: 165 kr. pr. prs.
Entré, guidet rundtur,
dagens ret (fiskefrikadeller)
198 kr. pr. prs.

Forslag til dagrejse: På tur til Mols
Vi nyder formiddagskaffen undervejs til Ebeltoft, hvor vi skal besøge Fregatten Jylland.
Fregatten Jylland var den sidste af tre succesfulde skruefregatter i Niels Juel klassen,
tegnet af direktør for Orlogsværftet Otto Suenson. Kølen blev lagt d. 11. juni 1857
på bedding nr. 2 på Nyholm, og da fregatten blev søsat 20. november 1860, var der
forbrugt 35.000 kubikfod egetræ, svarende til 40 tdr. land egeskov. Søsætningen satte
punktum for de større egebyggede orlogsskibe til den danske flåde. Mens Jylland blev
bygget, foregik en heftig kamp mellem træskibet, der tilhørte en epoke, som var ved at
slutte – og jernskibet, der varslede nye tider.
Efter rundvisning på skibet spiser vi middag med udsigten til Fregatten Jylland fra
Karens Køkken. Menuen bliver i den maritime boldgade og lyder på fiskefrikadeller.
Efter besøget på fregatten får vi en guide på bussen, som kører med os ud i naturen og
viser:
• Ebeltoft og omegn
• Mols og Mols Bjerge
•	Hvis tiden tillader det, drikker vi eftermiddagskaffe ved Knebel Kirke fra 1175.
En af de primære grunde til at besøge kirken er udsmykningen omkring alteret.
	I 1990’erne blev der indgået en aftale med den anerkendte kunstner, Bjørn Nørgaard, om en ny udsmykning af Knebel Kirke. Resultatet blev, at alteret blev delt
i tre. Hvorvidt man synes, at resultatet er en succes, er en smagssag. Men der er
ingen grund til at snyde sig selv for et besøg i kirken, så man kan danne sin egen
mening om udsmykningen.

Betingelser for
ovenstående priser:
• Minimum 20 personer
• Mandag-torsdag mellem
11 og 16
•	Skal bestilles 14 dage i
forvejen
Praktisk information:
Gratis busparkering lige ved
døren centralt placeret i Ebeltoft med gåafstand til byen.
Gangbesværede kan benytte
elevatorerne på skibet og i
udstillingshallen.

Kontaktinfo:
Kathrine Østergaard
tlf. 8752 1866
kathrine@fregatten-jylland.dk
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Universe Science Park
… stedet, hvor sjov er
en videnskab
Af: Kirsten Veje Foto: Universe

Særtilbud til Danske
Busvognmænd!
Tilbud 1:
Havevandring*, frokost**,
og eftermiddagskaffe med
ostemad eller kage***
Pris ved. min. 25 personer:
295,- pr. prs.
(normalpris: 395,- pr. prs.)
En uforglemmelig oplevelse
Universe er på en gang en science park, en
oplevelsespark og en blomsterpark, hvor store som små kan få en fantastisk oplevelse.
Gå på en uforglemmelig tur gennem parken,
hvor et væld af forskellige blomster og
planter pryder haven. Få en spændende rundvisning med fortællinger om haven og Bitten
og Mads Clausen, spis en dejlig frokost, gå på
opdagelse i Bittens Have, smag på frugt og
bær, besøg vores drivhuse med kødædendeog bedstemorplanter – og slut dagen af med
kaffe og kage.

og prydplanter. Du er velkommen til at smage
på bær og frugter – og husk at dufte til chokoladeblomsterne og at finde cola-planten.
Blomster og dygtige gartnere
Gert Jensen, tidligere slotsgartner for Dronning Ingrid på Gråsten Slot, leder det dygtige
gartnerteam. Om foråret stråler smukke tulipaner og blomstrer om kap med stedmoderblomster og forglemmigejer. Om sommeren
er der en overflod af sommerblomster i alle
hjørner af parken – og Dahliahaven er så flot,
at den bare skal ses!

Parken, hvor nutid og fortid mødes
Besøg Danfoss-museet, hvor historien bag
industrieventyret Danfoss skildres – fra
starten frem til den verdensomspændende
virksomhed, det er i dag. Oplev de gamle stuer og Danfoss-grundlæggerens første kontor
og fortsæt turen i Bittens have lige uden for
den gamle gård, hvor der er en ganske særlig
stemning.
Bittens Have
Bittens have blev etableret i 2012 i anledning af Bitten Clausens 100 års fødselsdag.
Bitten var enke efter Danfoss’ grundlægger
Mads Clausen og har selv været med til at
designe haven, som er en blanding af nytte-

Tilbud 2
Havevandring og frokost
Pris ved min. 25 personer:
260,- pr. prs.
(normalpris: 365,- pr. prs.)
Tilbud 3
Havevandring og eftermiddagskaffe med kage eller
ostemad.
Pris ved min. 25 personer:
165,-pr. prs.
(normalpris: 235,- pr. prs.)
* 	Havevandring med én af
vores gartnere
** 	 Dagens ret, inkl. 1
drikkevare
*** 	 Et tillæg på 10,-, hvis man
vælger lagkage.
Chauffør / rejseleder får gratis
forplejning.
Adgang til Universe resten af
dagen, kan tilkøbes mod et
tillæg, kun på parkdage.

Kontaktinfo:
Kontakt Universe Science Park på 8881 9500 eller skriv til info@universe.dk
for at få hjælp til at sætte et besøg sammen. Se mere på Universe.dk
Oversigtskort Grenaa Bybusser
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En unik og spændende tur
til Nordeuropas største
ferskvandsakvarium
AQUA i Silkeborg
Af: Charlotte Rønberg Foto: Aqua

S

øhøjlandet – med Silkeborg i midten –
har altid været et foretrukket mål for
udflugter.
Med naturen helt ind i byen og en række
spændende oplevelser i og rundt om, er der
her basis for såvel éndagsture som besøg
med overnatning, hvis man vil blive lidt
længere – og det kan man meget nemt blive
fristet til.
Blandt mange attraktioner i Silkeborg
finder man AQUA Akvarium & Dyrepark,
Nordeuropas største ferskvandsakvarium,
som med en udendørs dyrepark og sin unikke
placering ved de store skove og Silkeborgsøerne er et populært udflugtsmål.
AQUA er ud over en populær turistattraktion også et sted, hvor der aktivt og dedikeret
arbejdes med at passe på den danske natur
– dyr og planter – primært med afsæt i vores
ferskvandssøer og vandløb. Denne brændende interesse for naturen samt en stor viden
kan man slet ikke undgå at se og mærke, når
man enten går rundt i de udendørsfaciliteter
og ser på bævere, oddere, storke, vaskebjørne og vildsvin – eller hvis man kigger under
vandoverfladen i de indendørs akvarier, hvor

alle danske ferskvandsfisk er repræsenteret,
og hvor man også kan træffe danske krybdyr
og padder.
Et besøg i AQUA kan kombineres med en
sejltur med Hjejlebådene eller et besøg hos
andre attraktioner i området.
Vil man gerne overnatte med udsigt til de
hvide storke i dyreparken – og med Himmelbjerget i horisonten – kan man det på Vejlsøhus Hotel & Konferencecenter, som ligger lige
ved siden af. Hos AQUA er man desuden dygtige til at sammensætte et program, så man
som gæst får mest muligt ud af sit besøg.
Her kan nævnes en guidet tur rundt i både
akvarium og dyrepark med mulighed for at få
svar på alle spørgsmål. En anden populær aktivitet er en tur ”bag kulisserne”, hvor gæster
normalt ikke har adgang.
Parken rummer desuden et stort legeområde samt en grillplads, hvor man kan tilberede
sin medbragte grillmad eller forudbestille
grillpakker. I Cafe AQUA er der mulighed for at
bestille frokostbuffet, kaffe og kage m.m.
AQUA Akvarium & Dyrepark er bestemt
et sted, hvor man uanset alder får gode
oplevelser – også uden at turen rundt bliver

stressende. Personale, dyrepassere og zoologer er altid imødekommende og svarer med
stor viden og begejstring på spørgsmål fra
gæsterne. Så her er et sted med garanti for
en rigtig god oplevelse.

Særtilbud til Danske
Busvognmænd!
For busvognmænd kan der
tilbydes gruppetursrabat
ved over 30 personer:
Indgangspris voksne: 100,(Normalpris 145,-)
Indgangspris børn: 50,(Normalpris 80,-)
Gratis buffet og en kop kaffe i
vores cafe til én chauffør.

Kontaktinfo:
Charlotte Rønberg
tlf. 8921 2139
cr@visitaqua.dk
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Danske Busvognmænd har indgået et samarbejde med foreningen Top Attraktioner, der
repræsenterer en række af Danmarks mest attraktive turistattraktioner. Her følger sidste
tilbud fra Jesperhus Feriepark. Du kan også se medlemstilbuddene på Danske Busvognmænds hjemmeside www.db-dk.dk under ’Medlemsfordele – Topattraktioner’.

Særtilbud til Danske
Busvognmænd!
Hverdagstilbud 1:
Entré, frokostbuffet med fri
øl / vand, kaffe og kringle
Pris ved min. 15 personer,
kun 239,-

Jesperhus er
Nordens største
blomsterpark
Jesperhus Feriepark er Nordens største blomsterpark
med tilhørende camping- og feriecenter.
Af: Lisbeth Thrysøe Foto: Jesperhus Feriepark

Gælder tirsdag, onsdag, torsdag
i uge 33-37.
Hverdagstilbud 2:
Entré, kaffe og kringle, pris ved
min. 15 personer, kun 89,Gælder tirsdag, onsdag, torsdag
i uge 33-37.
Kontaktinfo:
Jesperhus Feriepark
Legindvej 13
jesperhus@jesperhus.dk
tlf. 96701400

J

esperhus Feriepark er Nordens største blomsterpark med tilhørende camping- og feriecenter. I Blomsterparken sætter tusindvis af blomster, stauder, kaktusser og sukkulenter deres
markante præg på den 8 hektar store park. Find inspiration til din egen have eller nyd det
smukke farvespil, lyden af rislende vand og duften af roser.
Jesperhus har tradition for ægte familiehygge. Vi har gjort alt for at skabe et afslappende og
afstressende miljø, hvor børnefamilier og bedsteforældre kan hygge sig med hinanden.
Kom helt tæt på dyrene i vores børnevenlige Zoo. Tag en fredfyldt gåtur blandt de inspirerende blomsterbede. Slip børnene løs i det indendørs Hugoland. Tag en tur i 4D-biografen
eller se show med jungledyret Hugo og Rita.
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