
Oplev bl.a.: Tåsinge, Landet Kirke med Greve Sixten Sparre og Elvira Madigans  
gravsteder samt Svendborgsund Bryghus. Langeland og Spodsbjerg, Lolland med  

Sakskøbing, Dodekalitten, Maribosøerne, Krenkerup Bryggeri samt byggeriet af  
Femern forbindelsen, Falster med Sydstenen, Nykøbing og Marielyst, Fejø med bl.a.  

vin, marmelader og ciderproduktion, Farø, Bogø og Møn, Fanefjord Kirke med  
kalkmalerierne, Møns Klint og Møns Gl. Bryghus, samt mange gode madoplevelser mv. 
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Kære interesserede. 
Dette er så den 4. ”smag på”-rejse i mit regi. 
Vi har tidligere oplevet Bornholm, Fyn og Thy 
og nu er turen så kommet til Lolland, Falster, 
Fejø og Møn og de mindre omkringliggende 
småøer, der ligger frodige og grønne midt i 
den blå Østersø, hvor kysterne byder på veks-
lende naturtyper og smukke udsigter – ikke 
mindst fra den berømte Møns Klint.  
Også Lolland-Falster frister med afvekslende 
danske landskaber og seværdigheder. 
Desuden er der indlagt besøg hos de lokale 
producenter* af vin, cider, øl, marmelader, 
frugt samt kunsthåndværk, ligesom der fokuse-
res på lokale produkter de steder vi spiser fro-
kost. 
TV-kok og kogebogsforfatter mv. Claus Meyer 
har ejet Hotel Saxkjøbing siden 2006 og hans 
madfilosofi gennemsyrer menukortet.  
Køkkenet arbejder – i tæt samarbejde med de 
lokale gårde, fiskere og fødevareproducenter – 
på at genskabe stoltheden omkring egnens 
udsøgte råvarer og produkter.  
* Hotel Saxkjøbing har en gårdbutik, som sæl-
ger mange af de lokale produkter inkl. vin, ci-
der og f.eks. Roum, som er rom lavet på roer. 
Alt-i-alt en 5 dages rejse, uden stress og jag, 
men med gode oplevelser, - også for smagslø-
gene. 
 

Rejsens grundpris: 4990,- kr.  
pr. person i delt Economy dobbeltværelse, 
Tillæg Standardværelse: 400,- kr. pr person 
Tillæg Original / Nordic: 800,- kr. pr. person 
(se vedlagt beskrivelse) 
 

Tillæg for enkeltværelse kr. 1590,- 
uanset værelsestype. 
 
Rejsens pris inkluderer: 
4 x overnatning i delt dobbelt værelse m/
fantastisk morgenmadsbuffet. 
4 x 2 retters aftenmenu tilpasset sæson og 
sammensat af køkkenchefen. 
2 x frokost inkl. 1 drik i forbindelse med 
udflugter (tirsdag og onsdag). 
Kaffe / te og rundstykke på udrejsen og 
frokostsandwich på hjemrejsen. 

Færger Spodsbjerg-Tårs, Kragenæs-Fejø t/r 
Buskørsel med erfaren chauffør. 
Desuden er følgende inkluderet: 
Lokal guide på Fejø.  
Foredrag om byggeriet af Femern forbindel-
sen inkl. kaffe /te. 
Guide i Fanefjord Kirke. 
Møns Gl. Bryghus: smagning af øl / saft /
sodavand. 
 

Ikke inkluderet:  
Drikkevarer til aftensmad og til inkluderede 
frokoster, med mindre andet er nævnt. 
 

TILMELDING: 
Send en mail til leifbuster@gmail.com  
med følgende oplysninger: 
Dit navn / jeres navne 
Din / jeres adresse. 
Dit / jeres telefonnummer 
Din / jeres mailadresse. 
Vælg værelsestype: Economy / Standard / 
Original / Nordic / Dobbelt (se beskrivelse på side 9) 
samt twin / enkelt. 
Påstigningssted (Esbjerg / Kolding / Odense) 
- herefter får du et bookingnummer pr. delta-
ger, og dette bookingnummer skal du anvende 
til indbetalinger. 
Derefter skal du inden 5 bankdage indbetale  
depositum kr. 500,- i Sydbank på konto:  
7701 - 1258001. 
Tilmelding er først gældende, når depositum er 
modtaget og du har fået tilsendt en endelig  
bekræftelse på deltagelse. 
Restbeløbet betales senest 1. juli 2021. 
 

Yderligere oplysninger: 
Leif Buster Hansen 
Ved Skoven 29, 6700 Esbjerg 
Tlf.: 51 49 44 87. 
Mail: leifbuster@gmail.com 
 
NYHEDSBREVE. 
Der udsendes et antal nyhedsbreve på mail 
med relevant tur-info / nye arrangementer  til 
de tilmeldte i perioden mellem tilmelding og 
afgang. 
 
 

NYTTIGE LINKS:  
Her er et par gode links, hvis du vil læse / se 
mere: 
https://www.visitlolland-falster.dk/ 



Hotel Saxkjøbing har i mere end 200 år været 
et naturligt og indbydende samlingssted for 
bønder og byboere omkring den gamle købstad 
på Lolland. Midt på Torvet, tæt på fjorden og 
med dybe rødder i den lollandske muld byder 
det gamle hotel indenfor til en ægte, hyggelig 
og hjertevarm atmosfære.  
Væggene er charmerende skæve, gulvene 
knirker og en duft af veltillavet mad blander sig 
med lyden af glade stemmer. Glæd dig til at 
sætte tænderne i et saftigt, økologisk æble, 
håndplukket fra Meyers egen æbletræsplanta-
ge på øen Lilleø – det er nemlig sådan oplevel-
sen starter.  
Der er værelser på alle etager, men ingen ele-
vator. 
De fredede, historiske bygninger er nænsomt 
restaureret. Restaurant, lounge, festsal, gård-
have og en del værelser er nyrenoverede og 
hotellet fremstår med moderne faciliteter mere  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
indbydende end nogensinde før.  
Glæd dig til at smage retterne fra vores køkken, 
som i tæt samarbejde med lokale gårde, fiske- 
re og fødevareproducenter arbejder på at gen-
skabe stoltheden omkring egnens udsøgte rå-
varer og produkter. Produkter, som du i øvrigt 
kan handle i vores egen gårdbutik.  
 

Efter en skøn aften med gammeldags koge-
kunst kan du putte dig i hotellets bløde dyner 
med udsigten til stjernehimmel, en fredfyldt, 
stille nat og morgendagens lækre morgenbuf-
fet.  
 

Fra du træder ind ad den gamle hoveddør vil 
vores servicebevidste personale gøre alt for at 
give dig den bedste oplevelse.  
Du skal føle dig hjemme og velkommen.  
 

Vi fortæller gerne om hotellets mange finurlige 
detaljer og spændende fortid.  
 

Velkommen på Hotel Saxkjøbing. 
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- ret til ændringer / forbedringer forbeholdes. 
Mandag den 9. august 2021: 
07.00: Afgang fra Museumspladsen, Esbjerg. 
08.00: Afgang fra Kolding Busterminal.  
09.00: Evt. opsamling Odense (tæt på E20) 
- husk evt. at medbringe en madpakke til din 
frokost ombord på færgen. 
Efter opsamling i Kolding serveres rundstykke 
og kaffe / te i bussen undervejs mod Tåsinge, 
Langeland til Spodsbjerg, hvorfra vi skal sejle 
til Tårs på Lolland. 
På Tåsinge gør vi holdt ved Landet Kirkegård, 
hvor Sixten Sparre og Elvira Madigan ligger 
begravet. (se side 5) 
De som ikke ønsker at se dette gravsted og 
høre historien kan i stedet besøge Svend-
borgsund Bryghus (se side 5), som også har 
et lille udsalgssted. 
Efter besøg disse steder, kører vi til Spods-
bjerg på Langeland, hvor vi sejler med fær-
gen til Tårs på Lolland.  
Der en Barista Coffeshop ombord, hvor du kan 
købe en sandwich, hvis ikke du har medbragt 
madpakke. 
Færgeoverfarten tager 45 min, og efter an-
komst til Tårs kører vi mod vores hotel (se side 
3) i Sakskøbing (se side 6), efterfølgende er 
der tid til at kigge nærmere på den hyggelige 
lille by.  
Og for de, som har lyst, kører vi efter indkvar-
teringen, en smuttur til Krenkerup Gods og 
Bryggeri (se side 6), der ligger lige i nærhe-
den. 
Aftensmad på hotellet (inkl.) 
 
Tirsdag den 10. august 2021: 
07.00-10.00: Morgenmad 
08.45: Afg. fra hotellet mod Fejø (se side 7) 
I Kragenæs border vi færgen til Fejø, som er 
den største af øerne i Smålandsfarvandet. På 
Fejø møder vi vores lokale guide, som tager 
os med rundt på øen og vi skal opleve hvor-
dan et lille ø-samfund fungerer. Vi ser frugt-
plantagerne, besøger bl.a. den gamle mølle og 
kirken, På Fejø er der også god mulighed for 
at købe vin, marmelader mv. til at tage med 
hjem. Og så skal vi spise en lækker frokost 
(inkl. 1 øl eller vand) på Fejø Ny Kro. 
Vi tager færgen retur til Kragenæs på Lolland 
og kører omkring kunstværket Dodekalitten 

(se side 7) hvor12 store stenskulpturer, skabt i 
samarbejde mellem Thomas Kadziola og Gun-
ner Møller Pedersen, står i kreds og ser impo-
nerende ud.  
Derefter kører vi til Otto Hjemmelavet Choko-
lade i Holeby (se side 5), så lækkermundene 
kan få lysten styret.  
Vi er tilbage på hotellet til 
Aftensmad (inkl.) 
 
Onsdag den 11. august 2021: 
07.00-10.00: Morgenmad 
09.00: Afg. fra hotellet. 
I dag går turen via Farøbroerne og Bogø til 
Møn og klinten, hvor vi undervejs stopper ved 
Fanefjord Kirke (se side 7) for at se de be-
rømte kalkmalerier, som kirkens organist Pia 
Dahl har lovet at fortælle om.  
Herefter går turen til Møns Klint (se side 7), 
og her er der er tid til at nyde den storslåede 
natur.  
Herefter går turen til Møns Gl. Bryghus i Ste-
ge (se side 7) for frokost og smagning (inkl.). 
Bryggeriet fremstiller også div. sodavand og 
safte, så der er noget for enhver smag. 
Efter besøget i Stege kører vi via Kalvehave 
og sydspidsen af Sjælland hjem til hotellet. 
Undervejs passerer vi Vordingborg, hvor vi 
kan tage en lille kaffepause og nyde byens 
vartegn, Gåsetårnet. 
Vi er tilbage på hotellet sidst på eftermiddagen 
Aftensmad på hotellet (inkl.) 
 
Torsdag den 12. august 2021: 
07.00-10.00: Morgenmad. 
09.00: Afg. fra hotellet. 
I dag skal vi opleve de sydlige dele af Lolland 
og Falster, heriblandt bl.a. Sydstenen (se 
side 8), der markerer Danmarks sydligste 
punkt. Men først kører vi forbi Maribosøerne 
på vej til Rødbyhavn, hvor vi skal se og høre 
hvordan byggeriet af den nye faste forbindelse 
under Femern Bælt skrider frem. Planen er at 
den 18 km lange tunnel til både biler og tog 
skal stå færdig i 2028. 
Vi stopper ved Danmarks bedste strand, og 
måske er der tid til en kort soppetur på Mari-
enlyst Strand (se side 8) på Falster. 
Vi skal også opleve Nykøbing Falster (se 
side 8), hvor der er tid på egen hånd til en sen 
frokost og lidt shopping. 
Sidst på eftermiddagen kører vi retur til hotellet 
i Sakskøbing til aftensmad (inkl.) 
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Elvira Madigan & Grev Sixten Sparre. 
En tragisk historie  fra 1889 om den umulige 
kærlighed mellem den danske linedanserinde 
Elvira Madigan (som egentlig hed Hedvig An-
toinette Izabella Jensen) og den ældre, gifte og 
adelige svenske kavaleriløjtnant, greve Sixten 
Sparre af Rossvik. Sammen flygter de til Dan-
mark, hvor de indlogerer sig på et hotel Ærø i 
Svendborg som bryllupsrejsende.  
Men pengene er snart brugt, og kærligheden 
ender i tragedie på Tåsinge, hvor Sixten sky-
der dem begge med sin revolver.  
De ligger begge begravet på Landet Kirkegård 
på Tåsinge, og der er tradition for at brudene, 
som bliver viet i Landet kirke, lægger deres 
brudebuket på Elviras grav, for at give hende 
den, som hun aldrig fik. 

Der er lavet hele 2 film om deres kærlighedshi-
storie. Den første i 1943 og den seneste i 
1967, instrueret af Bo Wiederberg. 
Du kan høre musikken fra filmen ved at klikke 
på dette link: 
https://www.youtube.com/watch?

Løjtnant, greve Sixten Sparre af 
Rossvik 1854 - 1889  og Elvira Madi-
gan (Hedvig Antoinette Izabella 

Svendborgsund Bryghus 
er et Sydfynsk familiedrevet mikrobryggeri be-
liggende i Vindeby på idylliske Tåsinge.  
Her brygger Susanne & Bo Abelgren Ehlers 
øl og økologiske limonader, hvor kvalitet og 
kærlighed til håndværket er nøgleord.   
I maj 2018 åbnede de deres livsværk op for 
omverdenen efter et halvt års hårdt arbejde 
med totalrenovering af et nedslidt autoværk-
sted. Stedet havde stået tomt i over 10 år og 
bar præg af tidens tand.  Men med hjælp fra 
venner, familie og hele lokalsamfundet blev 
drømmen til virkelighed. 
Side om side med husets egne øl og limona-

der finder du her 
lækre fynske 
specialiteter i 
form af chokola-
de, kaffe, la-
krids, marmela-
de og meget 
andet.   
Hos os er kvali-
tet et nøgleord. Vi brygger øl efter gamle au-
tentiske traditioner uden tilsætningsstoffer eller 
pasteurisering.  
Vi er eksperimenterende uden at være ekstre-
me i vores brygning, hvor der er tænkt over 
hver en detalje. 

Billede fra hotellets 
 hyggelige gårdbutik 

Fredag den 13. august 2021: 
07.00-10.00: Morgenmad 
09.30: Afg. fra hotellet. 
Vi kører mod Storebælt og over broen mod 
Fyn. 
Ca. 12.30: Ank. Odense. 
- efter afsætning af deltagere ved Odense 
fortsætter vi til rastepladsen ved Vissenbjerg 
for frokostpause. 
Ca. 14.30:  
Ank. Kolding. 
Ca. 16.00:  
Ankomst Esbjerg 
 

Musikken fra 
filmen, Klaver-
koncert nr. 21 i 
C-dur, er kom-
poneret af  
Mozart, og er 
kendt som  
Temaet fra Elvi-
ra Madigan. 

Otto Hjemmelavet Chokolade  
stammer helt tilbage fra 1904,  
hvor Emanuel Otto startede  
virksomheden, dengang på  
Frederiksberg, hvor den lå  
indtil den nuværende ejer  
Pernille Otto for 26 år siden havde brug for 
mere plads og flyttede virksomheden til en 
nedlagt brugs i Holeby (Fuglse). 
Vi gør et stop her tirsdag eftermiddag, så de 
med den søde tand kan forlyste sig i butikken. 
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Sakskøbing. 
Sakskøbing er en købstad og stationsby på 
det nordøstlige Lolland med 4.670 indbygge-
re, beliggende i Guldborgsund Kommune. 
Byen der er kendt for sit smilende vandtårn, 
befinder sig på begge sider af en smal fjord-
passage i Sakskøbing Fjord, der mod nord-
vest munder ud i Smålandsfarvandet og mod 
sydøst løber sammen med Sakskøbing Å.  
Sakskøbing er en hyggelig handelsby med 
gode specialforretninger som sørger for at 
kunderne får en professionel vejledning og 
betjening samt nogle gode supermarkeder, de 
fleste placeret i Søndergade midt i byen.  

Byens smilende vandtårn herover. Til venstre et 
kig ned ad Søndergade med de hyggelige butik-
ker og herunder det hyggelige miljø ved åen. 

Krenkerup Gods og bryggeri. 
Krenkerup Gods nævnes første gang 
i 1367, og er i mere end 650 år gået 
i arv gennem generationer. I dag er  
Krenkerup Gods drevet af  
18. generation, og er en moderne land- og 
skovbrugsvirksomhed med tilhørende brygge-
ri og polo-bane.  
Krenkerup Bryggeri er en moderne del af 
Krenkerup Gods. Her brygges øl på rene rå-
varer uden tilsætningsstoffer, men med mas-
ser af passion og historie. Vi brygger hoved-
sageligt efter den særlige brygningsmetode 
Reinheitsgebot, hvilket stiller store krav til 
råvarerne.  
Vi benytter byg fra egne marker og anvender 
ingen konserveringsmidler – heller ingen E-
numre, tilsatte enzymer, farve eller ekstra 
sukker. 
Bryggeriet ligger i godsets gamle kornlager, 
hvor så meget som muligt af det oprindelige 
bygningsværk er bevaret. De smukke ståltan-
ke til ølproduktionen deler således plad-

sen med bygningens 300 år gamle egetræs-
bjælker.   
Et specielt syn af original, gammel stil kombi-
neret med et nyt og topmoderne bryggeri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er muligt at få en rundvisning på bryggeri-
et og høre historien om såvel gods som bryg-
geri. Og på godsets traktørsted er det muligt 
at smage på produkterne, såvel øl som en 
god frokost. I butikken kan du købe stedets 
produkter til at tage med hjem. 
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Fejø. 
Fejøs største attraktioner er gratis:  
Naturen er rig her, klimaet er lunt,  
udendørs livet blomstrer og folk har  
tid til at hilse på, og tale med hinanden.  
Børn færdes trygt, strandene er familievenlige 
og badevandet lunt. Fejø byder på charme-
rende atmosfære, skøn natur og smukke byg-
ninger. Her er gastronomiske produkter i top-
klasse, som cider, most, frugt og frilandskød 
fra lam og kvæg, og havet bugner af rejer og 
fisk. Det meste af året bugner vejboderne af 
frugt og grønt. Stemningen sættes af havet, 
frugtplantager, små bondehuse og frodige 
haver med sydlandske figner, mandler, mor-
bær og ferskner.  

Frokost på Fejø Ny Kro. 
Vore guide på Fejø, 
Kim Hansen, 
tager os med  
rundt på øen 
og fortæller 
øens historie. 
Vi skal bl.a. besøge kirken og den historiske 
mølle. Vi skal høre om frugtplantagerne og 
ciderproduktionen og vi skal besøge Dybvig 
Havn og Sletteren anløbssted, og så skal vi 
nyde en god frokost (inkl.) på Fejø Ny Kro, 
hvor kromand Finn venter os ved middagstid. 
Vi kommer også forbi øens berømte frugt og 
marmelade boder undervejs. 

Dodekalitten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På en lollandsk mark med udsigt over Små-
landsfarvandet skabes et monument, der 
kombinerer skulptur og musik midt i et land-

skab fuld af historien, til en unik samlet ople-
velse. 
Dodekalitten (græsk: Tolvsten) er 12 stenstøt-
ter, hver 7-9 m. høje og hver vejende 25- 45 
tons, hvor de øverste 2 m er udhugget som 
hoveder, der alle vender mod centrum i en 
cirkel med 40 m i diameter. 
Under en kreds af siddesten indbygges et 12 
kanal lydanlæg, som lader den rumlige elek-
troakustiske musik klinge inde i cirklen dagligt 
i døgnets lyse timer året rundt. 
Værket udføres af billedhugger Thomas Kad-
ziola og Gunner Møller Pedersen. 

Møn, Farø og Bogø 
 
 
 
 
 
 

Midt i den brusende, østlige sø 
kneiser en lille, men blomstrende ø. 
Møen vi den kaldte, og sikkert jeg tror, 
Det er den skønneste plet på vor jord.  
 

- skrev en af de lokale digtere om Møn. 
 
Via Farøbroerne kommer vi til Møn, hvor 
starter med et besøg i Fanefjord Kirke for 
bl.a. at se deres enestående kalkmalerier. 
Organist Pia Dahl guider os rundt i kirken. 
Vi skal naturligvis også besøge Møns Klint 
som er 7 km lang, op til 128 m høj og stræk-
ker sig fra Møn Fyr i syd til Liselund Slotspark 
i nord. Den er Danmarks højeste klint og er 
samtidig er en enestående samling af bioto-

per.  
Vi parkerer ved Dronningestolen og Forch-
hammers Pynt hvorfra der er en dejlig  
udsigt og trapper til stranden, for de der kan. 
Møn bryghus er flyttet til et moderne 
fabrikskompleks, så vi besøger  
Møn Gl. Bryghus (hvor det starte- 
de) til frokost og smagning. 
Du kan vælge mellem øl og saft  
el. sodavand. Vi kører fra Møn  
via sydspidsen af Sjælland og gør et kaffe-
stop i Vordingborg bl.a. for at nyde synet af 
det berømte Gåsetårn. 
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Lolland og Falster 
 
 
 
 
 
 
 
Vi kører forbi Maribo og Naturpark Maribo-
søerne på vej til Rødbyhavn, hvor vi skal se 
og høre hvordan byggeriet af den nye faste 
forbindelse under Femern Bælt skrider frem. 
Planen er at den 18 km lange tunnel til både 
biler og tog skal stå færdig i 2028. 
Herefter kører vi til Gedser og besøger Dan-
marks, og dermed også Nordens sydligste 
punkt på Falsters sydspids, Gedser Odde.  
Sydstenen er en ca. 4 ton tung natursten 
og menes at være 1 milliard år gammel. Den 
stammer fra Sverige, hvor den af ismasserne 
blev ført til Sydfalster for ca. 15.000 år siden. 
I oktober 2012 blev Sydstenen flyttet til den 
nyrenoverede atriumgård, hvor den fremover 
vil befinde sig. 
Vejen ud til Sydstenen går forbi Gedser Fyr 
og ud til skrænten, hvor der er parkerings-
plads. Derefter er der ca. 300 m til fods. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Måske bliver der også tid til en kort strandtur 
på Marienlyst Strand på Sydfalsters østkyst. 

 
 
 
 
 
 
 

Her ligger de ca. 17,5 kilometer sandstrand, 
der flere år i træk er blevet kåret som Dan-
marks bedste badestrand. Hjertet af Marielyst 
er torvet med de livlige restauranter, cafeer 
og butikker, mens området omkring torvet 
byder på et væld af spændende aktiviteter.  
Vi fortsætter til Nykøbing Falster, hvor der er 
tid på egen hånd til shopping, sightseeing, 
evt. frokost, cafebesøg etc. inden vi igen sæt-
ter os i bussen og kører retur til hotellet. Det 
er f.eks. på Østergågade 19C, at du finder 
Bryghuset Riis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nykøbing Falster 

Marienlyst Torv 

Vi kører med Brørup Turistbusser 
og erfaren chauffør: 
Turen gennemføres med erfaren chauffør i 
moderne 3-stjernet luksusbus med airconditi-
on, toilet, kaffemaskine, køleskab, video mv., 
og vi holder naturligvis passende pauser un-
der vejs. 
Der er salg af alm. øl og vand til rimelige pri-
ser. Kaffe og the er gratis.  
Der er naturligvis begrænset bagageplads i 
bussen, men der vil da være plads til, at vi 

kan tage lidt gode lokale produkter med hjem 
fra Sydhavsøerne. 



Beskrivelse af værelserne: 
 Dobbeltværelse economy (9 værelser i alt) inkl. i rejsens grundpris. 
Værelserne er placeret i Hotellets Anneks, der er den ældste del af Hotellet og de 
er ikke renoveret endnu, men de har eget bad (shower) og toilet samt gratis WIFI. 
Disse ældre værelser er indrettet i en hyggelig stil og har den oprindelige atmosfæ-
re. De er lyse og enkle og opfylder familiens basale behov. Værelserne har udsigt 
til en lille sidegade 
  
 Dobbeltværelse standard (7 værelser i alt) Tillæg: 400,- kr. pr. person. 
Ældre lyse og venlige værelser, der er placeret i Hotellets hovedbygning. De er 
indrettet hyggeligt og med respekt for Hotellets oprindelige stil. Alle værelserne har 
eget bad (shower) og toilet samt skrivebord og gratis WIFI. Værelserne har udsigt 
til en lille sidegade 
  
 Dobbeltværelse+ Original style (5 værelser i alt) Tillæg: 800,- kr. pr. person. 
Værelserne er beliggende i Hotellets Hovedbygning og er tro mod det 200 år gam-
le hotels oprindelige stil. Alle værelserne er renoverede med respekt for Hotellets 
oprindelige stil. Alle værelserne har trægulve samt eget bad (shower) og toilet. 
Nogle af værelserne har udsigt til Torvet og andre af værelserne har udsigt til den 
hyggelige gårdhave, hvor man om sommeren kan sidde og nyde sine måltider eller 
en dejlig kop kaffe. Der er gratis WIFI på alle værelserne 
  
 Dobbeltværelse+ Nordic style (5 værelser i alt) Tillæg: 800,- kr. pr. person. 
Nye og nyrenoverede værelser i den nye nordisk stil. Alle værelserne har nyt bad 
(shower) og toilet samt flotte trægulve og nye senge. Værelserne er indrettet i mi-
nimalistisk stil, der er lys, enkel og venlig og samtidig er det gjort med stor respekt 
for det oprindelige. Nogle af værelserne har udsigt til en lille sidegade, mens andre 
har udsigt til Hotellets have. Alle værelserne har gratis WIFI. 
 
Det anførte antal værelser i hver kategori, er det antal værelser, jeg har til 
rådighed for denne rejse. 


