
Frederiksdal   

 

 

 

I 2016 arrangerede vi en tur til Skarrildhus – en tredages tur med oplevelser, hygge og fagligt indhold. Nu 

arrangerer vi en tilsvarende tur til et af vores andre dejlige kursuscentre – nemlig Frederiksdal på 

Nordsjælland. Kursuscenteret ligger nordvest for København ved Furesøen. 

Turen foregår fra torsdag den 6. maj 2021 til lørdag den 8. maj 2021 og foretages ”med egen bus” fra 

Bergholdt. 

Torsdag: Vi starter fra Rudkøbing kl. 10.00 og fra Svendborg kl. 11.00. Herefter køres over Odense til 

Nyborg, hvor der bliver opsamling i begge byer. Herfra kører vi til Sorø (Sorø Akademi), hvor der bliver 

rundvisning.  Vi fortsætter over Holbæk og Frederikssund til Frederiksdal. Efter indkvartering, serveres en 

udsøgt middag med efterfølgende afslapning og socialt samvær. 

Fredag: Efter en udsøgt morgenbuffet kører vi ”i egen bus” rundt på Nordsjælland. Vi skal besøge 

Frederiksborg Slot i Hillerød, Fredensborg Slot i Fredensborg og Kronborg Slot i Helsingør. Dagen slutter 

med en god middag og hygge på Frederiksdal og de fantastiske omgivelser ved Furesøen. 

Lørdag: Efter endnu en dejlig morgenbuffet, tager vi afsked med Frederiksdal. Inden vi kører hjemad, tager 

vi forbi Rungstedlund. Vi er i Svendborg ca. kl. 15.30 og Rudkøbing ca. kl. 16.30. 

Detaljeret program og information fremsendes senere til de tilmeldte. 

Prisen for alt dette er 1.800 kr. (pr. person i dobbeltværelse) og 2.200 kr. (enkeltværelse). 

  



Inkluderet i prisen er: 

1. En topmoderne bus og chauffør fra Bergholt på hele turen. 

2. Ophold med 2 overnatninger på Frederiksdal, endnu en af vores dejlige kursusejendomme med 

skøn omkringliggende natur (Furesøen) 

3. Udsøgte økologiske middage af fin kvalitet (drikkelse på egen regning) 

4. 2 x morgenbuffet med udsøgt økologisk sortiment 

5. Guidede rundvisninger 

Hvad skal man selv betale for: 

1. Drikkelse til middage 

2. Entreer til de forskellige seværdigheder 

3. Fortæring på busturen 

Tilmelding til Øhavets Lærerkreds på mail 086@dlf.org eller tlf. 6221 0162. 

Tilmeldingsfrist og betaling senest den 23. januar 2021.  

Bankoplysninger: Reg. nr. 0400, kontonr. 4014636639. 

 

På Lokalkredsens vegne 

 

Erik og Leif  

mailto:086@dlf.org

