
Trädgårdsresa 15 maj 2020 (från Göteborg) 

Danska trädgårdar och slott 
Vi reser med MK bussresor 

 
Dag 1: Hemorten – Middelfart 
Efter uppsamling tar vi oss mot Göteborg där färjan väntar för att ta oss över till Fredrikshamn. Ombord har vi tid för 
både kaffe och lunch på egen hand. När vi kommit i land fortsätter vi söderut mot Middelfart via Lilla Bältbron, här vi 
skall bo i två nätter. Men innan ankomst till hotellet stannar vi till vid vår första trädgård, Den Kreative Have i 
Horsens. 2016 utsågs denna trädgård till årets vackraste privata trädgård. Vi fortsätter sedan till vårt hotell där 
middag väntar. 

Dag 2: Utflyktsdag med 2 trädgårdar 
Idag skall vi först besöka den vackra Rhododendron parken i Törring, med sina vackra blommor och sin trevliga butik. 
Efter detta väntar den Geografiske Have, som ligger i Kolding. Parken som är 12 hektar stor innehåller växter ifrån 
olika Geografiska områden. Parken är över 100 år gammal och här finns över 2 000 olika plantor. En fantastisk dag 
med mycket varierad växtlighet. Vi äter lunch på egen hand där det passar i tiden. Åter på vårt hotell väntar 
ytterligare en god middag.  

Dag 3: Middelfart – Köge 
Efter frukost så lämnar vi hotellet för att ta oss till det imponerande Egeskovs slott. Slottet med sin fantastiska 
trädgård och välbevarade vallgravar är ett välbesökt slott. Här får vi tid att flanera runt både i parken, labyrinten och 
museet. Sedan tar vi oss mot nästa ö, nämligen Själland och vårt hotell i Köge. Efter incheckning njuter vi av en god 
middag tillsammans. 

Dag 4: Köge – Hemorten 
Nu återstår bara vår hemresa och vi tar oss via den imponerande Öresundsbron till svensk mark. Vi rundar Malmö 
och kör vidare upp genom Halland och når hemorten framåt kvällningen (ca 16.00) 

Du tar dig själv till Göteborg och för den som behöver boende har vi prel bokat hotell Elite Plaza den 14/5 
samt den 18/5, del i dubbelrum 700 kr (enkelrumstillägg 1200). 

 
Pris: 4 695 kr 

Avresa: 15 maj 2020 från Göteborg 

Anmälan 
Anmälan till Barbro Ström senast den 28/2 2020, mail strom.barbro@gmail.com. Anmälan skall innehålla 
namn, adress, mailadress samt de 6 första siffrorna i ditt personnummer (detta pga resan till Danmark). 
Meddela också om du behöver hotellrum i Göteborg innan och efter resan.  
 

I resans pris ingår: 

• Boende i dubbelrum 
• Halvpension 
• Utflykter enligt program 
• Entré till trädgårdarna och Egeskov Slott 

• Reseledare (svensk) 
Tillägg, enkelrum: 
1060 kr 
Valuta: DKK i Danmark 

Tillkommer: 

• Resa till och från Göteborg 

• Hotellboende i Göteborg, 700 kr/dygn del i dubbelrum 
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