
 
 

3-DAGES JAZZ-OG SIGHTSEEING-TOUR 
med The Spirit of New Orleans til Fyn. 

Rejsen er i dagene lørdag 7. marts til mandag 9. marts 2020. 

 

 

THE SPIRIT OF NEW ORLEANS 
Du får jazzmusik med The Spirit of New Orleans ved 3 jazzkoncerter samt en  musikalsk 
hyggeaften og 1 overnatning på Tornøes Hotel i Kerteminde Hotel og 1 overnatning på Hotel 
Christiansminde i Svendborg. 

Du får god mad og sightseeing bl.a. i Roskilde, Kerteminde, Odense og Svendborg, hvis du 
deltager i busturen i marts 2020.  

Vi kører i moderne bus fra Johns Busser med start i Helsingør og efterfølgende opsamling 
undervejs til Roskilde, naturligvis afhængig af deltagernes bopæl. Der er plads til 60 personer 
i bussen incl. de 5 musikere i The Spirit of New Orleans. 

 
 



 
TURBESKRIVELSE:  

LØRDAG 7. MARTS 2020:  

Vi kører med vores bus fra det første opsamlingssted ved ForSea Ferries på Færgevej i 
Helsingør kl. 07,30 og samler op frem til Roskilde.  

Her sætter vi gæsterne af tæt ved Domkirken, hvor vi er fremme ca. kl. 09,45. I Roskilde 
bymidte vil der være lidt tid, inden vi mødes på spillestedet GIMLE, hvor der er lørdagsjazz 
med The Spirit of New Orleans fra kl. 11,00 til 14,00. 

Der bliver serveret en frokosttallerken til deltagerne på GIMLE. 

Når musikerne har fået pakket deres instrumenter tilbage I bussen, er vi klar til at køre til 
Kerteminde, hvor vi indlogeres på Tornøes Hotel, direkte ved havnen. Vi er fremme på Fyn 
omkring kl. 16,00. 

 

Kl. 18,30 mødes vi til aftenmenuen I hotellets restaurant, og bagefter er der koncert med The 
Spirit of New Orleans fra ca. 20,00 til 22,00 på hotellet. 

SØNDAG 8. MARTS 2020:  

Efter morgenmaden tager vi afsked med Kerteminde og kører til Odense. Her I H.C. 
Andersens by får deltagerne små 2 timer på egen hånd, inden vi fortsætter til Hotel 
Christiansminde i Svendborg. Hotellet ligger fantastisk smukt direkte ud til Svendborgsund. Vi 
regner med at være fremme omkring kl. 12,15, og kl. 12,30 spiser vi en dejlig frokost i 
hotellets Panorama-restaurant.   

Efter frokost tjekker vi ind på vores værelser på Hotel Christiansminde.  



 

Kl. 15,15 kører bussen til Vor Frue Kirke i hjertet af Svendborg, hvor der kl.16,00 er 
kirkekoncert med The Spirit of New Orleans. 

 

Vi er tilbage på hotellet omkring kl. 18,00, således at gæsterne er klar til aftenens program, 
der starter kl. 18,30 med en 2-retters menu efter køkkenchefens valg (hovedret og dessert). 
Når vi har spist (ca. kl. 20,30) vil der være musikalsk underholdning med vores medbragte 
musikere, og her har Preben Nissen harmonikaen og sanghæfterne klar. Altså en rigtig 
hyggeaften med musik og sang. 

 

 



MANDAG 9. MARTS 2020:  

Vi starter dagen med den store morgenbuffet (til rådighed fra kl. 07,00 – 10,00) i hotellets 
Panorama-restaurant. Efter morgenmaden (med afgang ca. kl. 10,00), kører vi til den lille ø 
Thurø, som ligger blot 4 kilometer fra hotellet. Her skal vi besøge det lille håndbryggeri Ø-
Bryg og høre om de spændende øl-sorter, som brygges på stedet. Der vil også blive serveret 
4 slags specialøl, ligesom der bliver mulighed for at købe flere spændende øl med hjem.  

Omkring kl. 11,30 går turen hjemad, men ved Halsskov vil der være en frokostpause hvor der 
serveres smørrebrød i Restaurant Bælt ́Stedet. Efter frokosten kører bussen tilbage til 
opsamlingsstederne med ankomst i løbet af eftermiddagen.  

   
PRIS:  

Turprisen indeholder det ovennævnte program, således at du får 2 overnatninger med 
morgenmad, ligesom der indgår aftensmad (excl. drikkevarer) både lørdag og søndag. 
Desuden er frokosten lørdag på GIMLE og på Christiansminde søndag samt ”på Bælt´Stedet 
(excl. drikkevarer) også med i arrangementet. Det samme gælder sightseeing-
arrangementerne på turen, incl. ølsmagning.  

(Der tages forbehold for mindre ændringer i programmet)  

Vi har fået fastlagt en pris på 3.500,- kr. pr. person i delt dobbeltværelse, så du får virkelig 
noget for pengene, med besøg i et af Danmarks smukkeste områder.  

Ønsker du at bo alene i et enkeltværelse vil der være et tillæg på ialt 500 kr.  

HVORDAN KOMMER JEG MED:  

For at deltage skal du sende en e-mail til ole@holde.net, eller skrive til Ole Holde, Skibsegen 
32, 3070 Snekkersten og melde dig/jer til.  

Husk at angive navn(e) og adresse samt telefonnummer og mail-adresse 
ved tilmeldingen.  

Der skal samtidig med tilmeldingen indbetales et depositum på 1.000,- kr. pr. 
person på konto i Nordea 2276 – 6272 407167. Restbeløbet opkræves pr. 1. 
februar 2020.  

Med venlig hilsen  

Lone & Ole Holde  

Rejseledere 20 67 52 25 ole@holde.net  


