
 

Dragør Kommunes pensionistskovture 2023 

Nu er det snart tid til at melde sig til en forårstur 

Det er som de foregående år reglen, at man kan købe max. 2 billetter til én af de 4 ture, man skal være 

pensionist samt bo i Dragør Kommune. 

Billetsalg til de to ture her i foråret sker den 17. april 2023 kl. 10 på Wiedergården. 

 

Tur 1 d. 9. maj kl. 7.30 - 20-20.30 - Pris: 500 kr. 

Denne tur kan gennemføres med liftbus. Du skal gøre opmærksom på, om du har det behov, ved billetkøb. 

Turen går til Fyn  

Vi kører til Odense, og her skal vi besøge H.C. Andersens Hus. Det er arkitektur i verdensklasse både ude og 

inde. Det er en helt ny måde at opleve H.C. Andersens liv og digtning på – det er som en rejse gennem lyd, 

lys, rum og scenografi, skabt i samspil med 12 internationale kunstnere.  

 

                  

Fotos: H.C. Andersens Hus       

Frokosten nyder vi på havnen på Restaurant Nordatlanten, og så går turen til sydover til Christiansminde 

ved Svendborg. Her drikker vi eftermiddagskaffe med oversigt over Svendborgsund. Sidste oplevelse bliver 

Aqua Vitae Sydfyn i Skårupøre. Her tager værtsparret Lene True og Karsten Kjer Michaelsen imod os og 

fortæller om deres ”håndlavede” brændevine fra frugt til færdig flaske. Vi slutter besøget med 

smagsprøver.   

 

                                  

Foto: Restaurant Nordatlanten                          Foto: Christiansminde                                             Foto: Aqua Vitae Sydfyn 



 

 

Tur 2 d. 23. maj 2023 kl. 8 til ca. 17 

Pris: 350 kr. 

Sejltur på Lyngby Sø og tur i hestevogn på Frilandsmuseet 

Sejlturen med ”Baadfarten” bliver en historisk naturoplevelse. ”Baadfarten” på de fire søer – Lyngby Sø, 

Bagsværd Sø, Furesøen og Vejlesø – tog sin start i begyndelsen af 1890`erne og har siden da sejlet fast 

rutefart på søerne. De to af bådene fra det 19. århundrede sejler den dag i dag. Det er ”Prins Christian”, 

bygget i 1896 og Prinsesse Alexandrine”, bygget i 1895. De har sejlet med damp, benzin, gasgenerator og 

nu med diesel. Det bliver en oplevelse!   Nybro Kro byder på frokost i idylliske omgivelser. Dagen slutter 

med et særligt besøg på Frilandsmuseet, da vi skal køre i hestevogn 

 

                     

      Fotos: Baadfarten Sejlture                                                                              

            

      Foto: Nybro Kro                                                                                                                           Foto: Frilandsmuseet 

Tur 3 og 4 er under udarbejdelse. 

Tur 3 – den 10. august til Kullen i Sverige kl. 7.30 - 20 (ca. tider) – pris kr. 350. 
Besøg på Naturum Kullaberg, frokost på et naturskønt sted og en overraskelse! 

Tur 4 - den 1. december, juletur til Bosjö Kloster i Skåne – pris kr. 500. 

Heldagstur til julemarked i Bosjö Kloster og spisning. 

Billetsalg til tur 3 og 4 den 12. juni kl. 10 i Aktivitetshuset. 



Tur 3 og 4 vil blive beskrevet (inkl. tider) i Væveren juni udgave samt Dragør Nyt, på Husets 

hjemmeside, Facebook og i Dragør Nyt 1. juni. 

NB: Ret til ændringer forbeholdes 


