Pris pr. person ……………………..kr. 1.950,Tillæg for eneværelse kr. 400,- (begrænset antal)

Ved tilmelding skal et depositum på kr. 950,- pr. person betales

Sønderborg Sommer Revy
29. — 30. juni 2022
med Seniorklubben TDC Aarhus

Prisen inkluderer:
•
Kørsel i moderne turistbus med erfaren chauffør
•
1 overnatning i delt dobbeltværelse med morgenmad
•
Middagsbuffet inkl. 2 genstande
•
Revybillet
•
Rundvisning og entré til Cathrinesminde Teglværk
•
2-retters middag på Bov Kro
•
Udflugtskørsel efter aftale
•
Bidrag til rejsegarantifonden (Teknisk arrangør: Unitas Rejsers, Glarmestervej 20A, 8600 Silkeborg, tlf. 86825611,
mail: rejser@unitas.dk, cvr. nr. 26543886)
Der må forventes udgifter til:
•
Yderligere forplejning
•
Drikkevarer
•
Ikke nævnte entréer
Rejseforsikring
Vi anbefaler at alle tegne en rejseforsikring ved udlandsrejser.
Pris på Gouda Busrejseforsikring, standard for 2 dage kr. 255,over 70 år og for personer under 70 år kr. 160,Afbestillingsforsikring
For grupperejser gælder det at enkelte gæster kan afmelde på
grund af akut opstået sygdom (dokumentation i form af lægeerklæring skal fremsendes inden 3 dage). Har gæsten en privattegnet forsikring skal denne benyttes
Ved tilmelding bedes du oplyse navn, adresse, telefonnummer samt
e-mail adresse. Endvidere også hvem du evt. skal dele værelse med.
Vikingbus / Centrum Turist sender girokort til brug for restbetaling
af turen ud via mail .

Tilmelding til:
Bent Grølsted
tlf. 24406225
mail: ibg@post10.tele.dk
Tilmelding senest den 20. februar 2022
(Dog gælder først til mølle princippet)

Onsdag den 29. juni
Afgang kl. 09.00 fra Viby Torv v/kirken. Herefter går turen sydover mod Sønderborg. Undervejs er der kaffepause hvor vi får et
rundstykke til kaffen.
Vi når Sønderborg ved middagstid. Tid på egen hånd til at gå en
tur i Sønderborg by og evt. spise lidt frokost.
Efter kl. 15.00 er der indkvartering på Hotel Sønderborg Strand.
Kl. 18.00 er vi på plads i Revy restauranten hvor vi skal have
sommerbuffet og det er inkl. 2 genstande pr. mand.
Bagefter skal vi opleve en forrygende sommerrevy.
I sommeren 1982 var Johnna og Leif Maibom initiativtagere til
det, der senere blev til Sønderborg Sommer Revy. En flok glade
revyamatører kastede sig hovedkuls ud i et projekt, de ikke selv
anede hvor skulle ende. Nu ved vi, at det aldrig endte.
Johnna og Leif Maibom kørte som revy- og ægtepar revyen i 36
år, og så den vokse fra ‘Ingenting til det dobbelte’, som de kaldte
revyens jubilæumsbog i anledning af 25 års jubilæet.
Revyen startede som en lille lokalrevy, og blev gennem årene til
landets 3. største revy.
2017 blev det store vendepunkt i revyen. Leif og Johnna Maibom
indgik en aftale om et generationsskifte med Jeanne Boel og
Klaus Kristensen som i 2021 var gennemført.

Torsdag den 30. juni.
Morgenmad på hotellet og bussen pakkes. Herfra går turen til
Cathrinesminde Teglværk, som på en og samme tid er et velbevaret kulturmiljø og et spændende museum med en naturskøn beliggenhed ved Iller Strand.
Museet fortæller levende om den teglindustri, der prægede
egnen stærkt gennem mere end 200 år. Det fine ler på stedet
og muligheden for at udskibe teglsten skabte grobund for
mange teglværker.
Cathrinesminde er et af ganske få bevarede ringovnsteglværker og er udpeget som ét af de vigtigste danske industrimiljøer.
Gå på opdagelse blandt de smukke tørrelader med de røde
tage, kom tæt på ringovnen fra 1892 og teglværksmaskineriet eller gå tilbage i tiden i de genskabte arbejderboliger, der
fortæller om livet i det lille teglværkssamfund.
Vi får en guidet rundvisning og derefter lidt tid på egen hånd
til at fordybe sig.

Revyholdet 2022 er:
RASMUS SØNDERGAARD · LISBETH KJÆRULFF · JESPER LUNDGAARD
JEANNE BOEL · JEFF SCHJERLUND · THOMAS PAKULA

Vi bor på:
Hotel Sønderborg Strand
Strandvej 1
6400 Sønderborg
Tlf. 7442 1900
Centralt beliggende hotel midt i Sønderborg by og havn. Hotellet har
reception, restaurant etc. Alle værelser er med douche/toilet, tv m.m.
www.sonderborgstrand.dk

Efter dette kulturelle besøg, kører vi til Bov Kro som venter os
med en 2-retters middag bestående af helstegt svinekam
med tilbehør og citronfromage til dessert. (excl. drikkevare)
Efter frokost går turen lige over grænsen og til Fleggaard,
hvor der tid til at handle. Når I alle er klar igen går turen retur til Aarhus. Forventet hjemkomst sidst på eftermiddagen.

