
3-dages JAZZ-OG SIGHTSEEING-TOUR  
til Fyn og Svendborg i oktober 2017 

 

med herlige SIX FOOT STOMPERS 
 

 
Jazzmusik med Six Foot Stompers ved 2 jazzkoncerter, 2 overnatninger på Hotel 
Christiansminde i Svendborg, god mad og sightseeing bl.a. i Svendborg og omegn, er 
hvad du får hvis du deltager i  busturen i dagene fredag 6. – søndag 8. oktober 2017. 
 
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 62 personer i bussen incl. de 6 musikere i Six Foot Stompers. 
 

 
 

Six Foot Stompers 
 

TURBESKRIVELSE: 

 
FREDAG 6. OKTOBER 2017: 
Vi kører med vores bus fra det første opsamlingssted ved Scandlines-færgen i Helsingør 
kl. 08,00 og samler op som nævnt ovenfor.  
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. 
Efter frokost kører vi til den lille ø Thurø, som ligger blot 4-5 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 være øl-smagning med i programmet, ligesom der bliver mulighed 



for at købe lidt spændende øl med hjem. Der er også tid for interesserede til at aflægge 
den lokale kirke et besøg. Kirken ligger tæt ved Ø-Bryg. 
Herefter kører bussen retur til Hotel Christiansminde, hvor vi regner med at alle er 
indkvarteret omkring kl. 16,00. 
 

 
 

HOTEL CHRISTIANSMINDE LIGGER FLOT VED SVENDBORGSUND 
 
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 Six Foot Stompers tage sig af aftenens musikalske 
underholdning – og det er altid en fornøjelse, når det populære jazzband spiller op til dans. 
 
LØRDAG 7. OKTOBER 2017: 
Vi starter dagen med den store morgenbuffet (til rådighed fra kl. 07,00 – 10,00) i hotellets 
Panorama-restaurant. 
Efter morgenmaden kører vi (afgang ca. kl. 10,30) 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. 
Ca. kl. 12,30 er bussen klar til at køre os på en spændende tur til Tåsinge og Langeland. 
Vi kører først til Landet Kirke, hvor der på kirkegården er mulighed for at besøge Elvira 
Madigan og Sixten Sparres grav. 
 
Herefter kører bussen, via Siø til Langeland. Her bliver der et kort ophold i Rudkøbing, 
inden bussen følger en naturskøn rute gennem det flotte efterårslandsskab. På turen er 
der en god chance for at se Langelands vilde heste.  
Turen går til Bagenkop ved Langelands sydspids. Her besøger vi ”Fiskeriets Hus”. Der er 
et spændende lokalt museum, som et par lokale guider vil vise frem for gæsterne. 

 



Efter besøget i ”Det sydfynske Øhav” går turen retur til vores hotel i Svendborg, hvor vi er 
tilbage hen på eftermiddagen. 
Lørdag aften kører bussen til spillestedet Arne-B i hjertet af Svendborg. Her vil der være 
en lækker tappasbuffet, (excl. drikkevarer), og bagefter er der musik med Six Foot 
Stompers. 
 
Ca. kl. 23,30 kører bussen os tilbage til Hotel Christiansminde. Her vil der være et lokale til 
rådighed for ”natteravnene”, hvor man kan forsyne sig med øl/vand og vin (selvbetjening 
for egen regning). 
 
 
SØNDAG 8. OKTOBER 2017: 
Vi starter også her dagen med den store morgenbuffet (til rådighed 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 for turen er på plads, 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. ølsmagning og museumsbesøg. 
 
(Der tages forbehold for mindre ændringer i programmet) 



 
Vi har fået fastlagt en pris på 3.300,- 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 pr. 1. september 2017. 
 
Med venlig hilsen 
Lone & Ole Holde   Jens Brandt  
Fredensborg Jazzklub   Lørdagsjazzen i Roskilde 
20 67 52 25    Six Foot Stompers 

                            jensbrandt@pedersen.mail.dk 

 

Oversigt over JazzOversigt over JazzOversigt over JazzOversigt over Jazz----busture 2017busture 2017busture 2017busture 2017    
 
Bustur nr. 1: 
23. – 26. april 2017 går turen til Berlin (Jazz og Sightseeing) i selskab med Hot Society Orchestra, som fejrer 
20 års jubilæum i 2017. 
 

Bustur nr. 2: 
18. – 22. maj 2017 går turen til Dresden (International Dixielandfestival) med Six Foot Stompers. 
 

Bustur nr. 3: 
9. – 11. Juni 2017 går turen til Svendborg (Christiansminde) i selskab med The Spirit of New Orleans 

 

Bustur nr. 4: 
6. – 8. oktober 2017 går turen igen til Fyn (Christiansminde i Svendborg) med Six Foot Stompers. 

 

Bustur nr. 5: 
26. – 28. november 2017 gælder det Tarp, Hamburg og Lübeck med julemarkeder og jazz med The Spirit of 
New Orleans.  

TURINFO fås på ole@holde.net 


