
3-dages JAZZ-TUR  

til Fyn og Svendborg i 2017 
 

med The Spirit of New Orleans 
 

 
Jazzmusik med The Spirit of New Orleans, 2 jazzkoncerter, 2 overnatninger i Svendborg 
god mad og sightseeing bl.a. i Svendborg og omegn, er hvad du får hvis du deltager i  
busturen i dagene fredag 9. – søndag 11. juni 2017. 
 
Vi kører i moderne bus fra Johns Busser med start i Helsingør og efterfølgende opsamling 
i Hillerød, Søborg og Høje Tåstrup, naturligvis afhængig af deltagernes bopæl.  
Der er plads til 62 personer i bussen incl. musikerne i The Spirit of New Orleans. 
 

 
THE SPIRIT OF NEW ORLEANS 

 

TURBESKRIVELSE: 

 
FREDAG 9. JUNI: 
Vi kører med vores bus fra  det første opsamlingssted ved Scandlines-færgen i Helsingør 
kl. 08,00 og samler op som beskrevet. Herefter fortsætter vi mod Storebæltsbroen og 
videre til Hotel Christiansminde i Svendborg. 
Hotellet ligger fantastisk smukt direkte ud til Svendborgsund. Vi regner med at være 
fremme omkring kl. 12,15, hvorefter vi kl. 12,30 spiser en dejlig frokost i hotellets 
Panorama-restaurant. Frokosten består af 2 slags sild, fiskefilet med remoulade, varm 
flæskesteg med rødkål samt brie brød og smør, og bagefter er der kaffe og lidt sødt. 
Drikkevarer for egen regning. 
Vi har tid indtil kl. 14,30 hvor vi går ned til anløbsbroen foran hotellet. Herfra skal vi med 
den gamle damper M/S Helge på sejltur på Svendborgsund. (varighed ca. 45 minutter) 
Turen går til Troense og Valdemars Slot på Tåsinge, hvor der bliver tid til at kigge lidt på 
området omkring slottet, og måske investere i en is. 
Ved slottet bliver vi hentet af vores bus, som kører os retur til hotellet. 
Når vi nu er på Tåsinge, laver vi lige en afstikker til Landet Kirke, hvor interesserede kan 
besøge kirkegården, hvor Elvira Madigan og Sixten Sparre ligger begravet. 
Vi skal være tilbage ved vores hotel kl. 17,00 hvor der er check ind på værelserne. 



 
 

UDSIGTEN FRA HOTELLETS RESTAURANT 
 

 
 

HOTEL CHRISTIANSMINDE SET FRA ANLØBSBROEN 
 
Kl. 18,30 serveres en 2-retters menu efter køkkenchefens valg (hovedret og dessert). 
Drikkevarer er også her for egen regning. 
Når vi har spist (ca. kl. 20,00) vil The Spirit of New Orleans tage sig af aftenens musikal-
ske underholdning – og det er altid en fornøjelse når Preben og Co. spiller op til dans. 
 
LØRDAG 10. JUNI: 



Vi starter dagen med den store morgenbuffet (til rådighed fra kl. 07,00 – 10,00) i hotellets 
Panorama-restaurant. 
Efter morgenmaden kører vi (afgang kl. 10,15) ind til Svendborg bymidte, hvor der er 
sightseeing på egen hånd. 
Svendborg er en havne- og søfarts by på det sydlige Fyn, med ca. 27.000 indbyggere i 
byområdet. I Svendborg blev verdens største container-rederi A.P. Møller-Mærsk 
grundlagt i 1904, og du kan stadig mærke søfartshistoriens vingesus, bl.a. ombord på de 
gamle træskonnerter, som udgår fra Maritimt Center. Svendborg er en flot, gammel, og 
interessant by, og har selv i moderne tid bevaret sin ældre bykerne med de smalle gader, 
torve og gårdmiljøer med masser af specialbutikker, spændende cafeer og restauranter. 
Svendborg er porten til det Sydfynske Øhav med flere færger til de omkringliggende 
småøer. Frokost på egen hånd. 
Kl. 13,15 er bussen klar til at køre os til Fåborg (ca. 30 km). Undervejs har vi planlagt et 
besøg hos Konnerup & Co. i Vester Aaby. Her kan man få mulighed for at handle lækre 
hjemmelavende chokolader, flødeboller og andre lækkerier såsom kaffe, honning og 
snaps. 
Kl. 15,00 bliver der tid til lidt sightseeing i Fåborg, hvor vi kan se på de idylliske smalle 
stræder og gader, hvor velbevarede bindingsværkshuse giver en fornemmelse af hyggelig 
landsbystemning, blandt andet middelalderbefæstningen, byporten og klokketårnet. 
 
 

 
 

DER ER IDYLLISK I FÅBORG 
 

Efter besøget i Fåborg går turen tilbage til Svendborg. 
Lørdag aften skal vi besøge spillestedet Arne-B i hjertet af Svendborg. Her vil der være en 
lækker tappasbuffet (excl. drikkevarer) og bagefter er der musik med The Spirit of New 
Orleans. 
 
På hotellet vil der fra kl. 23,30 være et lokale til rådighed for ”natteravnene”, hvor man kan 
forsyne sig med øl/vand og vin (selvbetjening for egen regning). 
 
 



SØNDAG 11. JUNI: 
Vi starter også her dagen med den store morgenbuffet (fra kl. 07,00 – 10,00) i hotellets 
Panorama-restaurant.  
Kl. 10,00 skal vi have tjekket ud af vores værelser, således at bussen er klar til afgang kl. 
10,15. 
Herefter går turen til Kerteminde (det varer en lille time) hvor vi skal besøge 
Renæssanceslottet Ulriksholm, som er fra 1645. Her vil slotsejeren lave en spændende 
rundvisning og fortælle anekdoter omkring slottets historie. 
 
  

 
 

ULRIKSHOLM SLOT 
 
Efter rundvisningen vil der blive serveret 2 stk. smørrebrød til hver, samt kaffe/the i slottets 
café. Øvrige drikkevarer for egen regning. 
Ca. kl. 14,00 tager vi afsked med ”det smilende Fyn” og kører tilbage til Sjælland, igen via 
Storebæltsbroen. 
Vi er tilbage ved opsamlingsstederne sidst på eftermiddagen. 
 
PRIS: 
Programmet er på plads (men mindre ændringer vil kunne forekomme) og det ligger fast at 
du får 2 overnatninger med morgenmad på Hotel Christiansminde, ligesom der indgår 
aftensmad (excl. drikkevarer) både fredag og lørdag. Desuden er frokosten fredag ved 
ankomsten og søndag ”på vej hjem” (excl. drikkevarer) også med i arrangementet. Det 
samme gælder sightseeing-arrangementerne på turen, incl. sejlads på Svendborgsund. 
 
Vi har fået fastlagt en pris på 3.200,- kr. pr. person i delt dobbeltværelse, så du får virkelig 
noget for pengene, med besøg i et af Danmarks smukkeste områder. 
Der er mulighed for at tilkøbe værelse med havudsigt over Svendborgsund på Hotel 
Christiansminde for 100,- kr. pr. person pr. nat (altså 400 kr. i alt for et par i 
dobbeltværelse).  
Ønsker du at bo alene i et enkeltværelse vil der være et tillæg på 400 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. Giv også besked om du/I ønsker havudsigt. 
 
Der skal samtidig med tilmeldingen indbetales et depositum på 1.000,- kr. pr. person 
på konto i Nordea 1400 – 6272 407167. Restbeløbet opkræves medio april 2017. 
 
Med venlig hilsen 
 
Ole Holde 
Jazzmanager 
Fredensborg Jazzklub 
20 67 52 25 

 

 

 

 


