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Velkommen til vores idékatalog, til udflugter og dagsture.
Dette katalog er tænkt som en inspirationskilde til jer som sidder og
arrangere ture og udflugter for firmaer, foreninger og andre former for
grupper, som vil ud og have en fælles oplevelse i vores skønne område.
Turene kan typisk gå til Jylland, Fyn, Sjælland eller over grænsen til
Nordtyskland. Kunne man tænke sig at komme en tur til Sverige vil dette
selvfølgelig også være en mulighed.
Katalogets korte beskrivelse af de enkelte ture, er tænkt som et oplæg,
og ideer til udflugtsmål. Vi hjælper gerne med at udarbejde turen, så den
netop passer til jeres ønsker. Destinationer vælges fra og til, forplejning
kan vælges fra eller til eller medbringes af gruppen, tider tilpasses.
Når man er enig om turens indhold laver vi et konkret tilbud ud fra ønsker,
antal og længde af turen.
Har i selv ideer og ønsker, laver vi naturligvis gerne et oplæg som er tilpasset specielt til jeres gruppe.
God fornøjelse

Med venlig hilsen
Gunnar Frederiksen
GF Busser

01. Udflugtstur på vores skønne ø Als
En udflugtstur på Als kan laves som hel eller halvdagstur, ja den kunne også laves som en flerdagstur, der er
jo så mange ting at se på vores dejlige ø.
Man kan køre en Nordals tur til f.eks Dyvig Badehotel,
Jollmans Gård, Universe, eller en Sydals tur hvor vi
f.eks. kører til Kegnæs, Mommark Marina, Dybbøl 1864,
Sønderborg Slot, Glaskunst. Der er mange muligheder.
Vi finder også gerne et spændende sted at få frokost
eller kaffe eller måske er i til ”Kong Fiddes livret” !

02. En tur til Løjt land
Løjt Land ligger nord for Aabenraa og er omkranset af
Genner bugt og Aabenraa Fjord. Området er præget af de
mange gårde og huse som stammer fra tiden hvor
Aabenraa var en stor ”Søfarts by”. I dag sætter Skibsreder
Jebsen sit præg på området. For at få den rigtige historie
skal vi have en lokal guide med. Turen er typisk en halvdagstur hvor man f.eks. kan få ”Æ Kaffe å æ Knapp” eller
man kan køre til Kalvø Badehotel. Turen kan udvides med
historien om, og besøg på Sicherungsstellung Nord

03. Christiansfeld og Brødremenigheden
Turen til Christiansfeld kan være en halv eller heldagstur.
Chistiansfeld er netop kommet på UNESCO´s liste over
verdens kulturarvs minder. I Christiansfeld har vi jo Brødremenigheden som har præget byen i flere hundrede år.
Vi får en lokal guide til at tage os med en tur rundt i byen
og kirken, hvor han fortæller byens lidt specielle historie.
Turen kan udvides med et besøg på grænsemuseet, middag på den Gamle Grænsekro eller kaffe på Brødremenighedens hotel. Inden vi kører hjem af de små veje bliver der
mulighed for at købe nogle af de berømte Honningkager.

Ring til os og lad os sammen udarbejde turen til netop din gruppe …

04. Tørning Mølle
Tørning mølle ligger ved Vojens. Vi kan begynde med en
en rundvisning i møllen og på borgbanken, hvor den tidligere Tørning Borg lå. Vi ser komplekset med vandturbine
mm. Der er mulighed for at få middag på Tørning Mølle,
inden turen går videre. Vi fortsætter turen til Christiansdal
Vandkraftværk, stop, derefter går turen videre til på Sillerup Mølle. Her kan vi få en guiden til at gi' os en rundvisning i møllen. Vi ser også den store dieselmotor til at trække kværnene i stille vejr, samt ovnhuset til bagning af brød.
Efter rundvisningen er der mulighed for kaffe på møllen.

05. Elmegården, skole og klokkemuseet
Denne tur går til Sommersted. Vi starter med et besøg på
Elmegården som er kendt fra TV. Her kan vi få en rundvisning og smagsprøver på de produkter de selv fremstiller. Produkterne sælges også i deres gårdbutikken. Der er
mulighed for spisning i Elmegårdens eget forsamlingshus.
Man kan også besøge Sønderjysk Skolemuseum hvor udstillingen er fokuseret omkring undervisningen fra 1856 og
frem til genforeningstiden. På naboejendommen finder vi
Dansk Klokkemuseum. Her bimler og bamler det overalt.
Her er rig mulighed for rundvisning incl. demonstration.

06. Humlemagasinet på Fyn
Humlemagasinet ligger på Fyn, godt 1½ times kørsel fra
Als. Her er mulighed for en rundvisning og foredrag om
havens spændende historie og om de 26 forskellige temahaver. Der er også de 3 museer: Historisk Dukkemuseum,
Sigfred Pedersens Museum og Humlemuseet.
I havnes hyggelige café er der mulighed for at få
serveret kaffe og deres berømte Prinsesse Marie Lagkage.
Turen kan kombineres med middag på Fjelsted Skovkro.

Telefon 74 45 95 70

07. Sort Sol i marsken
Oplev naturfænomenet Sort Sol, når stærene samler sig i
marsken inden de går til ro i sivene. Fænomenet fremkommer når stærene ”danser” hen over himlen i kæmpemæssige flokke. Turen arrangeres i samarbejde med Sort Safari.
Deres guider har stor erfaring med stærene og ved næsten
altid hvor deres opholdssteder er. Husk varmt tøj, kikkert
evt. siddeunderlag og pas. Stærene kan vælge at slå sig
ned på den tyske side af grænsen. Turen kan kombineres
med spisning før eller efter ”showet” eller med sandwich i
bussen. Turen kan evt. også afsluttes med grænsehandel.

08. Flensborg og Kobbermølle
Turen kan evt. starte i den lille by Kobbermølle. Her kan
man besøge den gamle kobbervarefabrik og få en guidet
rundvisning. Derefter kører vi til Flensborg som bestemt er
et besøg værd. Vi kan anbefale at booke en guidet tur
rundt i de gamle gader, og høre den spændende historie
om bla. rom og sukker produktion. Turen kan krydres med
kaffe i en af de hyggelige cafeér eller en øl på Hansens
Brauerei.
Turen kan evt. afsluttes med grænsehandel.

09. Horsens Statsfængsel
I Horsens kan man komme en tur i ”spjældet”. Fordelen ved
vores tur at men bliver lukket ud igen efter ca. 1½ time.
Inden man bliver lukket ud har man fået en rundvisning hvor
man har hørt om forholdene i fængslet og hverdagen bag tremmer, om regler, disciplin og straffe helt frem til lukningen i 2006.
Man hører også historier om berømte indsatte gennem tiden.
Der er også mulighed for at spise i Fængslet,
ikke nødvendigvis kun ”vand & brød”
Man kan også vælge at spise på Horsens Sejlklubs Restaurant

Ring til os og lad os sammen udarbejde turen til netop din gruppe …

10. Haderslev fjord og Årø
Man kan starte turen med en guidet rundvisning til fods i
Haderslev by, her er der også er mulighed for at besøge
domkirken. Efterfølgende kan man gå ombord på Hjuldamperen Helene for at sejle ud af Haderslev fjord til Årø.
Der er mulighed for at spise på båden, eller på Brummersgård på Årø, som er kendt fra dronningens besøg.
Her er også en hyggelig gårdbutik som er et besøg værd.
Man går ombord på færgen igen og sejler tilbage til
Årøsund, hvor bussen venter.

11. Ditlevsdal Bison farm
Ditlevsdal ligger på Fyn, et par timers kørsel fra Als.
På Ditlevsdal Bisonfarm, starter besøget med at vi blive
kørt ud på ”den nordfynske prærie” og får en spændende
guidet tur hvor man oplever de prægtige dyr på helt tæt
hånd. Efterfølgende serveres lækre Bison Hakke-bøffer i
farmens restaurant, og der er mulighed for at købe diverse
Bisonprodukter i den tilstødende gårdbutik.
Medbring køletasker hvis i ønsker at købe nogen af de
delikate udskæringer.

12. Krengerup Gods
Krengerup Gods ligger også på Fyn, et sted mellem
Glamsbjerg og Ørsted. På Krengerup skifter man mellem
spændende udstillinger i de tidligere kostalde. Her er der
også indrettet cafe og butik. For de mekanik interesserede
ligger også Skoda Museet og Hørvævsmuseet lige ved
siden af godset. Hørvævsmuseet har alt udstyret fra
Tommerup Væveri som startede tilbage i 1930 erne.
Oplev det arbejdende museum i Vævehallen og nyd en
kop kaffe i cafeen inden turen går hjemad.

Telefon 74 45 95 70

13. Industrimuseet i Horsens
Besøg Industrimuseet i Horsens, Danmarks eneste
Industrimuseum. Museet er beliggende i det tidligere
elektricitets–og gasværk, og har en række faste udstillinger
f.eks. Stentrykkeriet, Bogtryk, Tobakken,
Træskofabrikken, Bogbinderiet, Smedjen og
Maskinværkstedet, og der er også museum for Nimbus
Motorcykler. Der er mulighed for guidede rundvisninger, og
der er er også mulighed for at få middag på Café Gaslight.

14. Ribe, Vadehavscenteret og Mandø
I Vester Vedsted stiger man om i traktorbussen, som kører
over ud over vadehavet til Mandø. Overfarten varer ca.
40 minutter. På Mandø mødes vi med guiden, som kører
med og giver os en spænde guidet tur rundt på øen. Efterfølgende evt. lækker frokost på Mandø Kro. Der er også
lidt tid på egen hånd inden turen igen går mod fastlandet.
Vælg evt. at besøge Vadehavscenteret, og slut evt. turen
med kaffe med kage i Ribe.
OBS Tiderne på denne tur skal planlægges i forhold til
tidevandet på den valgte dato.

15. Den Gamle By i Århus
Besøg den Gamle by i Århus.
Tag børnebørnene med, for at
opleve ”de goé gamle dage”
Der er mulighed for at booke rundvisninger med forskellige temaer, som
varierer efter årstiderne, ligesom der også er skiftende udstillinger.
Besøget kan kombineres med et besøg i Botanisk Have, eller et par timer
på egen hånd med mulighed for shopping f.eks. i Bruuns Galleri.
Husk Den Gamle By har altid pyntet op omkring juletid og gør i det
hele taget meget ud af julen.

Ring til os og lad os sammen udarbejde turen til netop din gruppe …

16. En dag på Samsø
Samsø ligger i Kattegat ud for Horsens. Bussen kører til
Hou hvor vi kører ombord på færgen. Køretiden til Hou er
godt 2 timer. Overfarten tager en time og så er vi på
Samsø. I Sælby på Samsø kan vi evt. mødes med en
guide, og køre en tur rundt på den spændende lille ø.
Besøg evt. Samsø Museum eller Samsø Museumsgård.
Der er også hyggelige spisesteder på øen, hvor vi kan
bestille frokost eller middag, inden turen tilbage til
fastlandet.

17. En tur til Fanø
Fanø er rav, drager, sæler, østers, kite-buggy !
Bussen kører om bord på færgen fra Esbjerg.
Køretiden til Esbjerg er ca. 2 timer.
Fanø er den nordligste ø i Vadehavet og en del
af Nationalpark Vadehavet, der er optaget på UNESCO’s Verdensarv liste.
Vi kan booke en guide og opleve øens kultur med gallerier og kunstmuseum,
med de kulturhistoriske landsbyer Nordby og Sønderho.
Der er mange hyggelige spisesteder på Fanø, hvor der er mulighed for at få
en dejlig frokost inden vi igen kører ombord på Færgen.

18. Vi kører op til Fur
Den lille ø FUR ligger i Limfjorden. Forventet
køretid til Branden ca. 4 timer. Sejlturen tager
kun 5 minutter, øen er kun 22 m2 men ikke
desto mindre har øen sit helt særprægede
landskab med fladt sletteland, strandenge, søer og bakkerygge med stejle
klinter. Alt dette kan opleves på en tur rundt på øen, med en lokal guide. Der
er mulighed for at booke et besøg på Fur Bryghus, hvor man kan få et interessant indblik i bryggeriets verden, og evt. spise inden turen igen går retur ti
fastlandet. Man kan også vælge at spise på Fur Færgekro eller finde et
spisested på den godt 4 timer lange hjemtur.

Telefon 74 45 95 70

19. Rømø og Sylt
Turen starter med en rundtur på Rømø.
I Havneby kører vi ombord på færgen til Sylt.
På færgen er der mulighed for at bestille frokost.
På Sylt mødes vi med en dansktalende guide som tager med i bussen og
giver os en spændende rundvisning på øen. Der er naturligvis også tid på
egen hånd, hvor man har mulighed for at opleve stemningen på øen, stedet
hvor de rige, der vil være anonyme bor. Vi tager med biltoget fra Westerland
tilbage til Niebüll og oplever det nordtyske landskab på hjemturen.
Mulighed for middag og grænsehandel på hjemturen.

20. AROS - Århus
Turen går til Århus, til det fantastiske kunstmuseum ARoS.
Aarhus Kunstmuseum er et spektakulært billed - og
oplevelseshus, en mental servicestation hvor det
nysgerrige menneske bliver oplyst, behaget og udfordret.
Arkitektur i international klasse og byder på oplevelser af
høj karat: Fra lys til gys, fra holdning til underholdning, fra
lystvandring til udfordring. Det er evt. muligt at bestille en
rundvisning i museet. Ud over museet kan der være tid til
shopping på egen hånd, f.eks. i det store indkøbscenter
Bruuns Galleri i midtbyen.

21. KORSBÆK på Bakken
Turen går til Sjælland, forventet køretid til Dyrehavsbakken
er ca. 4,5 time . Besøget i Korsbæk kan evt. starte med
frokost eller middag på Postgården. Her oplever man flere
af skuespillerne som opfører korte scener fra Matador.
Efter frokosten starter en spændende rundvisning i
Korsbæk by, man kan genkende alle bygningerne fra
serien, og oplever byens helt unikke atmosfære.
Efter rundvisningen er der tid på egen hånd på Bakken,
inden turen igen går hjemad.

Ring til os og lad os sammen udarbejde turen til netop din gruppe …

22. København
Turen til København tager ca 4,5 time. Under vejs er der
mulighed for morgenkaffe i bussen. I hovedstaden er der
mange muligheder. Man kan se Amalienborg, Christiansborg, Børsen, Holmens Kirke, Glyptoteket, Christiania,
Tøjhus museet, Rundetårn og Tivoli bare for at nævne et
par. Der er også de lidt mere specielle så som rundvisning
i operaen, besøg på Nordisk Film og sejltur til Tre Kroner.
Der er selvfølgelig også mulighed for guidet by rundtur i
bus eller en kanal rundfart.

23. Givskud Zoo - Løveparken
Besøg GIVSKUD ZOO og kør direkte ind på den Afrikanske savanne. Vi sniger os igennem parken imens vi lytter
til den guide-CD vi har fået udleveret. Der er massevis af
store dyr vi skal køre uden om på turen. Vi stopper flere
gange undervejs på de ”sikre” p-pladsser. Herfra er der tid
på egen hånd. Turen afsluttes hos løverne. Her er sikkerheden i top og vi bliver alle inde i bussen. Turen ender på
bus p-pladsen ved Zoasen og Safari grillen. Her er også
”klappe dyr” og et område til medbragt mad.

24. Brunkulslejrene ved Søby
Oplev Søby Brunkulsmuseum, som i 1940’erne og frem til
maj 1970 husede Danmarks farligste arbejdsplads. Søby
et fantastisk naturområde, hvor 1.100 hektar har status
som fredet. I dag er det meste af området beplantet, og de
smukke, livsfarlige brunkuls-søer pynter i det kuperede
landskab. Vi får en spændende rundvisning og besøger
museet hvor et væld af billeder og filmklip giver os et indblik i datidens barske liv i midtjylland.

Telefon 74 45 95 70

25. Egeskov Slot
Turen går til Fyn´s land, med Færgen fra Fynshav, eller via
lillebæltsbroen. Egeskov Slot er ikke kun et museum, men
et hjem for grevefamilien Ahlefeldt. Kig ind og mærk 460
års historie bag de tykke mure. Opleve slottet og de
5 veteranmuseer, den fantastisk slotspark med fuchiahave,
urtegård, og renæssancehave. Man kan også vove sig ud
på en tur igennem Piet Heins labyrint, eller prøve kræfter
med Tree Top Walking i de 15 meter høje træer.
Mulighed for at spise medbragt mad eller besøg
Cafe Jomfru Rigborg

26.
Tag med GF Busser til Egeskov Marked, gør en go` handel
og mød 60.000 glade gæster, kræmmere, hestehandlere,
landevejsriddere og andet godtfolk.
Som noget nyt fra 2017 bliver Egeskov Marked til et
weekend marked. Det bliver weekenden før 3. onsdag i
september. Turen er en åben tur, så hold øje med GF´s
hjemmeside www.gfbusser.dk. Her bliver dato, opsamlingstider og pris offentliggjort.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og vær blandt de første som får oplysningerne.

27. HC Andersens Odense
Oplev Odense, både til lands og til vands. Ved et besøg i
H.C. Andersens hus hører vi om hans liv og værker, og om
den periode han lever og skriver sine eventyr i.
Dampmaskinen, telegrafen og krinolinen er noget af det,
man også møder i H.C. Andersens Hus.
En sejltur på Odens Å er også en dejlig oplevelse, og der
er muligheder for at finde et hyggeligt sted at spise frokost.
Bazar Fyn, som er en af Skandinaviens største indendørs
basarer, er også et besøg værd, hvis man vil opleve et
stort udvalg af udenlandske specialiteter.

Ring til os og lad os sammen udarbejde turen til netop din gruppe …

28. Randers Regnskov
At træde ind i Randers Regnskov er som at træde ind i en
anden verden. Luften er varm og fugtig og fyldt med lydene
fra brusende vandfald og det mangfoldige dyreliv.
I frodige, grønne omgivelser kan du opleve alt fra små,
flittige myrer til store, majestætiske jaguarer og således for
en stund få følelsen af at være på et sandt tropeeventyr.
Der er mulighed for at få en guide med rundt, eller man
kan opleve regnskoven på egen hånd.
Der er mulighed for at bestille frokost i Regnskovscafeen.

29. Silkeborg og Silkeborgsøerne
Oplev den fantastiske udsigt fra bussen når vi kører ind
mod Silkeborg, med skove, bakker, åer og søer .
I Silkeborg skal vi selvfølgelig sejle på Silkeborg søerne
med Hjejlen. Man kan evt. nyd en dejlig frokost om bord.
Eller man kan sejle med hen til Himmelbjerget og gå i land
for at spise på Hotel Himmelbjerget.

30. Jesperhus Blomsterpark
Turen går til Mors, forventet køretid ca. 4 timer, for at nå
frem til den fantastiske blomsterpark Jesperhus.
Tag evt. børnebørnene med og nyd en dejlig dag i parken,
hvor tusindvis af blomster, stauder og kaktusser sætter
deres markante præg på den 8 ha. store park.
I den børnevenlige jungle, går dyrene frit omkring. Her kan
man se aber, papegøjer, leguaner og andre dyr som lever
frit blandt hinanden.
Der er mange muligheder for at købe mad i parken lige
som der også er steder hvor man kan nyde medbragt mad.

Telefon 74 45 95 70

31. 1864 - I soldatens fodspor
Turen i soldaternes fodspor starter, når guiden stiger på
bussen i Dybbøl. Vi kører til Brodersby, og går ombord på
færgen til Misunde. Her går vi igennem byen, ser mindestenen, inden turen går videre til Gottorp Slot. Næste stop
på turen er Dannevirke og Skanse XIV, inden Sankelmark
og Bilschua Krug, hvor guiden fortæller om stedets historie. Hjemturen går via Flensborg, hvor vi ser Istedløven.
Der er mulighed for grænsehandel, inden Bøffelkobbelhuset, som er sidste stop på turen.

32. Tönning og Friderichsstadt
Vi sætter kursen mød Tønder, kører over grænsen ved
Sæd, videre gennem Süderlügum, Bredstedt, til Tönning. I
Tönning spiser vi middagsmad. Efter middagen fortsætter
vi til Friderichstadt hvor vi skal ud på en ”Grachtenfahrt”
det er en sejltur på byens smalle kanaler. Efter sejlturen er
der kaffe og ophold på egen hånd. Sidst på eftermiddagen
sætter vi kurs mod Danmark igen.
Der er mulighed for grænsehandel på hjemturen.

38. Musikgalleriet i Ansager
Musikgalleriet ligger i Ansager. Det tager små to timer at
køre til Ansager. De fleste har nok set Sommersang i Mariehaven med Helge Engelbrecht, men der er også mange
andre muligheder i Mariehaven. Der er mindre arrangementer hvor familien fortæller om deres musik, der er foredrag og så er der selvfølgelig Sommersang arrangementerne. Man er næsten nød til at gå ind på www. Musikgalleriet.dk for at se med mange tilbud. Der er mange muligheder for bespisning på turen til og fra Ansager men man kan
også spise i Mariehaven hvis man har lyst til det.

Ring til os og lad os sammen udarbejde turen til netop din gruppe …

34. Schleswig, Slien og Wikingerturm
Vi kører af den gamle landevej til Schleswig. Besøget i
Schleswig starter med et kort besøg i Domkirken hvor vi finder
den gigantiske danske altertavle. Derefter fortsætter vi til idylliske fiskerleje Holm. Der er mulighed for at gå en tur gennem
den gamle bydelen med en guide, og hører de gamle fisker
historier. Turen fortsætter ud forbi AP Møller Skolen inden vi
returnerer til bysen for at spise middag på 28. etage i
Restaurant Wikingturm. Efter middagen kan man sejle en tur
på Slien, besøge Gottop Slot eller besøge Vikingerbyen
Heiterbu.
Der er mulighed for grænsehandel på hjemturen.

35. En tur til Föhr
Turen går til den frisiske ø Föhr. Bussen kører via Niebüll
til Dagebüll hvor vi går ombord på færgen til Wyk.
På øen er der lidt tid på egen hånd inden middagen. Efter
middagen kører vi en tur med en lokal bus og en dansktalende guide, rundt på øen. Bussen afleverer os direkte
ved færgen. Der er evt. mulighed for kaffe på færgen.
Der er mulighed for grænsehandel på hjemturen.

36. Hamborg
Besøg Hamborg, Tysklands 2. største by.
Hamborg byder på så mange ting at det er umuligt at nævne
dem alle her. Vi kan anbefale at tage en tur rundt i byen med
en dansktalende guide. Man kan også vælge en havnerundfart fra den velkendte Landungsbrücke.
Dagen kan evt. afsluttes med en dejlig kop kaffe på Speicherstadt Kaffee Rösterei inden turen går hjemad.
Husk Hamborg har også et kæmpe julemarked i december.
Der er mulighed for grænsehandel på hjemturen.

Telefon 74 45 95 70

41. Kongernes Jelling
Jelling ligger lidt Nord-Vest for Vejle. Det tager små to
timer at køre der op. Ved ankomst til Jelling rejser vi 1000
år tilbage i tiden. Man kan starte dagen på Oplevelsescenter Kongernes Jelling der ligger midt i det historiske monumentområde omkring Jelling Kirke. På oplevelsescentret
fortælles der om vikingekongerne Gorm og Harald, deres
runesten. Der er flere muligheder for kaffe og frokost i
området lige som turen evt. kan kombineres med et besøg
på Bindeballe Købmandsgård.

40. Ærø
Ærø ligger jo i det Sydfynske øhav. Man kan sige at de er
nærmeste nabo til Als. Fra Als sejler man til Ærø, det tager
ca. 70 min. Ærø er præget af søfart gennem tiden. Der er
tre større byer Marstal, Ærøskøbing og Søby.
Der er mulighed for en guidet tur på øen hvor vi får hele
søfarts historien helt ind under huden.
Der er selvfølgelig også mulighed for kaffe og frokost på et
af øens spisesteder.

37. 5 øer på en dag
5 øer på en dag kan godt lyde lidt voldsomt men det er det
nu ikke. Vi taler om Als, Fyn, Tåsinge, Siø og Langeland.
Vi starter med at sejle med Fynshav - Bøjden hvorefter vi
kører over Sydfyn, videre over til Tåsinge hvor vi besøger
Valdemar Slot. Vi fortsætter over Siø til Langeland. Her
kan man evt. indtage frokosten i hestestalden på Tranekær
Slot.
Turen kan evt. kombineres med et besøg på Langelandsfortet.

Ring til os og lad os sammen udarbejde turen til netop din gruppe …

39. En sejltur Adler-Schiffe
Adler-Schiffe laver mange fine ture på Kielerkanalen, Ejderen og Elben. Man kan næsten kalde dem mini krydstogter.
Der er mange forskellige steder man kan stå på og forskellige steder man kan stå af. Det tager typisk 1,5 - 2 timer at
køre ned til en af havnene. Gæsterne stiger om bord på en
af Adler-Schiffes turbåde, bussen kører til slut destinationen hvor den venter på at gæsterne går i land igen.
Der kan arrangeres frokost om bord eller der kan arrangeres andre former for bespisning på hjemvejen.
Spørg efter vor special brochure fra Adler-Schiffe.

42. De traditionelle juleture
Jul er jo traditionernes tid og i mange år har der været tradition for at man kører på jule indkøbsture. Efterhånden er
der rigtig mange byer i både Danmark og Tyskland der
laver julemarkeder. Før var det typisk Lübeck eller Tivoli i
København men der er kommet mange flere til.
Vi laver gerne en hyggelig juletur til din gruppe. Det kan
være en aftentur, en halvdagstur eller en heldagstur, det
bestemmer du. Som eksempler kan nævnes Tønder,
Hamborg, Gram Slot, Krusmølle, Flensborg .

Catering i vore busser
I vore turistbusser er der altid mulighed for at bestille lettere forplejning til turen. Vi kan altid byde på drikkevarer.
Kaffe, the, morgenmad og lettere forplejning så som
sandwich o.lign, dog kun mod forudbestilling.
Rundstykker, sandwich m.m. leveres fra en af vore lokale
leverandører, kaffen laver vi selv.
Mod forudgående aftale er der også mulighed for at
gruppen selv medbringer forplejning til turen.

Telefon 74 45 95 70

Her er altid plads til din egen idé
Dette katalog er på ingen måder udtømmende for vort
område. Sidder du med en ide til en udflugt eller en
rejse så hold dig ikke tilbage. Vi laver gerne et uforpligtende tilbud på netop din tur. Strækker turene sig over
flere dage kan vi også tilbyde overnatninger i samarbejde med en af vores erfarende samarbejdspartnere.
Gå ind på www.gfbusser.dk og lav en online
forespørgsel, send en mail på mail@gftaxi.dk eller ring
på 74 45 95 70 så kommer vi med et forslag.

GF Taxi / GF Busser
GF Taxi / GF Busser tilbyder flere former for
persontransport. Vi har taxi op til 8 personer,
minibusser op til 22 personer og turistbusser
op til 57 personer. Skulle det ikke være nok
kan vi også klare en dobbeltdækker eller en
turistbus der kan medtage kørestole,
i samarbejde med en af vore kolleger.

GF Taxi, telefon:

74 45 95 45

GF Busser, telefon: 74 45 95 70
Mail: mail@gftaxi.dk
Web: www.gfbusser.dk

Ring til os og lad os sammen udarbejde turen til netop din gruppe …

Cirkusrevyen 2017

GF Busser arbejder på at arrangere en to dagstur til Cirkus Revyen på Bakken i
2017 Vi vil gerne give folk fra Als og Sundeved mulighed for at komme over på
Dyrehavsbakken og opleve den traditionsrige revy.
Revyen havde i 2016 igen en forrygende sæson med over 180.000 gæster.
I 2017 består holdet igen af de samme som stod på scenen i 2016, nemlig
Lisbet Dahl, Ulf Pilgaard, Lise Baastrup, Henrik Lykkegaard og Niels Ellegaard.
En besætning der garanterer endnu en revy med humor, masser af latter.
Cirkusrevy- turen bliver en to dags tur med overnatning i København og mulighed for at se byens seværdigheder og ikke mindst mulighed for at besøge
Bakkens mange forlystelser og selvfølgelig også mulighed for at komme ind og
besøge Misse, Tante Møge, Oberst Hackel og Mads Skjern m.m. i KORSBÆK.

Dato, program og pris kommer først i det nye år.
Tilmeld dig vort nyhedsbrev på vor hjemmeside www.gfbusser.dk og vær
blandt de første der får oplysningerne.
Telefon 74 45 95 70

Stevning Gade 15A
6430 Nordborg

Tlf. 74 45 95 70
mail@gftaxi.dk
www.gfbusser.dk

