
Busrejse, 4 dage

Nationalpark Thy
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Hanstholm, Thy 
& Vestjylland 
 Med besøg i Koldkrigsmuseet 
REGAN Vest

REJSEN ER I SAMARBEJDE MED

SLAGELSE LOKALAFDELING



1. DAG: 
KOLDKRIGSMUSEET REGAN VEST 
– VIDERE TIL HANSTHOLM
Tidlig afrejse fra Vestsjælland, og 
videre over Fyn og mod Himmerland, 
med pause undervejs. 

I Rold Skov skal vi besøge 
Koldkrigsmuseet REGAN Vest, hvor 
besøg starter med en let frokost. 
Derefter besøges bunkeren på en 
guidet tur som tager ca. 1½ time og 

er ca. 2 km. lang. Hovedattraktionen 
er den atomsikre bunker REGAN Vest, 
der blev opført i al hemmelighed i 
1960’erne. Bunkeren er ikke et militært 
anlæg, men blev bygget med det 
formål at huse regeringen, embeds
mænd samt den siddende regent i 
tilfælde af en atomkrig. Herfra skulle 
landet ledes gennem en krisesituation. 
Faldt REGAN Vest, så faldt Danmark 
– og dermed det danske demokrati. 
Bunkeren står uberørt – fuldt møbleret 
med alt originalt interiør intakt.

Efter dette spændende besøg, 
sætter vi kurs mod Hanstholm. Ved 
ankomst til Montra Hotel Hanstholm 
bliver vi mødt med stor gæstfrihed. 
Indkvartering på pæne værelser, 
alle med bad/toilet – senere nydes 
aftensmaden i restauranten.

2. DAG: 
DET NATIONALE TESTCENTER 
FOR STORE VINDMØLLER 
– NATIONALPARK THY
Morgenmad på hotellet. Om for
middagen skal opleve Det Nationale 
Testcenter for Store Vindmøller, hvor 
vi kommer helt tæt på fremtidens 
vindteknologi. På en guidet tur bliver 
der fortalt om de kæmpe vindmøller 
– som vi oplever på tæt hold. Tilbage 

i Hanstholm, hvor der er tid til frokost 
på egen hånd. 

Derefter venter der en guidet 
bustur i Nationalpark Thy. Den vestlige 
del af Thy er formet af århundreders 
sandflugt og rummer i dag store 
nationale og internationale naturom
råder i form af kyst, klitter, klitheder, 
søer og klitplantager. Hertil kommer 
et spændende og værdifuldt samspil 
mellem kulturhistorie og natur, som 
er en bærende del af ideen om en 
nationalpark i Thy. Nationalpark Thy 
strækker sig fra fyret i Hanstholm i 
nord til Agger Tange i syd og bliver 

Koldkrigsmuseet REGAN Vest



mod øst afgrænset af landbrugs
landet. I området møder arktiske og 
sydeuropæiske naturtyper hinanden. 
Klithederne er af europæisk betydning 
og har mange dværgbuske, men 
relativt lidt lyng. Med stop undervejs 
samt besøg i Nationalparkcenter Thy, 
opleves nationalparken på bedste vis. 

Tilbage på hotellet hvor aftens
maden nydes.

3. DAG: 
BUNKERMUSEUM HANSTHOLM 
– FOSSIL- OG MOLERMUSEET
Efter morgenmaden kører vi en 
rundtur på Hanstholm Havn, som er 
Danmarks største indenfor konsum
fiskeri. Den samlede kajlængde udgør 
4,5 km. Alle hjemmehørende kuttere 
har kendingsbogstavet T eller HM. 

Derefter besøger vi Bunkermuseum 
Hanstholm, hvor vi oplever 
Nordeuropas største befæstnings
anlæg fra 2. Verdenskrig. Det består af 
Hanstholms enestående museums
bunker på 2500 m2, hvor flere af 
rummene er ført tilbage til deres 
oprindelige udseende, så man kan se, 
hvordan soldaterne levede. I bunkeren 
findes også spændende særudstil
linger. Vi skal også på en lille tur med 
museumstoget som kører rundt i det 
historiske terræn ad den originale 
smalsporsbane, som tyskerne anlagde 
for at transportere den tunge ammu
nition ud til kanonen. 

Videre til øen Mors, hvor vi tager  
med Feggesund færgen over 
Limfjorden. Fælles frokost på Mors. 

Om eftermiddagen oplever vi 
Fossil og Molermuseet, hvor udstil
lingen viser en enestående samling af 
fossiler. Det er suverænt det område 
i Danmark, hvor de fleste og bedste 
danekræfund bliver gjort. 

På vej mod Hanstholm, gør vi et  
kort ophold ved Hanklit, derefter 

videre til hotellet  hvor aftensmaden 
serveres.

4. DAG: 
THYBORØN – BOVBJERG FYR – 
STRANDINGSMUSEUM ST. GEORGE
Morgenmad, og derefter forlader vi 
Hanstholm for denne gang. Videre til 
Agger, hvor vi krydser Limfjorden med 
færge. I Thyborøn skal vi se Mindeparken 
for de 9000 søfolk, der omkom i 
Jyllandsslaget i 1916. Mindeparken består 
af en stor mængde skulpturer, der 
symboliserer søfolkene og de 25 sunkne 
skibe i verdens hidtil største søslag. 

Videre sydpå til Bovbjerg Fyr, som 
ligger tæt på kanten af den 41 meter 
høje Bovbjerg Klint med flot udsigt 
over Vesterhavet. Her nydes en fælles 
frokost, mens der kort fortælles om 
stedets historie. Der er mulighed for at 
besøge fyrtårnet. 

Derfra til Thorsminde, og 
Strandingsmuseum St. George. På 
museet formidles historien om stran
dinger og forlis på den jyske vestkyst 
og i Vesterhavet og det rummer bl.a. 
mange tusinde fund fra vraget af det 
engelske orlogsskib HMS St. George, 
der sammen med HMS Defence 
strandede juleaftensdag 1811 ud for 
Thorsminde. Næsten 1400 søfolk 
omkom ved de to skibes forlis. 

Vi forlader nu Vestkysten, og gør et 
lille stop ved Tvindmøllen, et impone
rende bygningsværk, udført af skolens 
elever med sagkyndig bistand. Møllen 
var færdig i 1978, hvor den var verdens 
største, og har siden forsynet de man
ge skolebygninger med elektricitet og 
via en stor dyppekoger også varmt 
vand i radiatorer og brusere. 

På hjemrejsen gør vi endnu et  
stop, denne gang ved Jelling Monu 

menterne – der siden 1994 har været 
en del af UNESCOs Verdensarv. 

Videre mod Sjælland med hjem
komst i løbet af aftenen.

Strandingsmuseum St. George

Montra Hotel Hanstholm****
Chr. Hansens Vej 2, 7730 Hanstholm 
Tlf. 97 96 10 44 
www.montrahotels.dk/hotelhanstholm

Tilmelding til VIKINGBUS REJSER A/S på 
tlf. 70 20 18 47, senest den 1. maj 2023 eller 
online på www.vikingbusrejser.dk/norden
Husk at oplyse/påføre bemærkning ved 
bestilling: ”Forening Norden Slagelse”.

Depositum på kr. 500, pr. person er til 
betaling senest 8 dage efter tilmelding. 
Restbeløbet er til betaling 60 dage før 
afrejse.

• Busturen i 4stjernet turistbus • Færge
overfarter • 3 x overnatninger • 3 x aftens 
mad • 3 x morgenmad • 3 x frokost  
• Entré og rundvisning Koldkrigsmuseet 
REGAN Vest • Guidet besøg ved Det 
Nationale Testcenter for Store Vindmøller 
• Guidet tur i Nationalpark Thy • Entré til 
Bunkermuseum Hanstholm inkl. togtur 
samt intro til museet • Entré til Fossil og 
Molermuseet inkl. intro til museet • Besøg  
i Bovbjerg Fyr • Entré til Strandingsmuseum 
St. George inkl. intro til museet • Gebyr til 
Rejsegarantifonden.

VI BOR PÅ

TILMELDING

BETALING

INKL. I PRISEN

MANDAG 28. AUGUST 2023 TIL
TORSDAG 31. AUGUST 2023

  Hjem- 
Sted Afgang komst
Slagelse Busterminal 06.30  19.30
Korsør, Caspar Br. Plads 07.00  19.00

OPSAMLING

Kr. 4.899,- pr. pers. i delt dobbeltvær.
Tillæg for enkeltværelse: kr. 799,
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Endeligt antal deltagere og betaling herfor senest 
10 hverdage forud for udflugtsdatoen, såfremt ikke 
andet er aftalt skriftligt. Der vil ikke blive tilbagebetalt 
for evt. afbud efter denne tidsfrist – men opkrævet
for evt. yderligere tilmeldte. Det er muligt at erstatte 
et afbud med anden deltager uden ekstrabetaling.

BESTILLING OG BETALING AF TURE  
MED OVERNATNING
For grupper der ønsker at betale samlet, skal der på 
det i bekræftelsen angivne tidspunkt betales et de
positum på kr. 500,00 pr. pers. For rejser med teater/
revy/musik/arrangementsbillet er depositum kr. 750,  
pr. person. Særlige rejser, kan have højre depositum. 
Tilmeldingen er ikke bindende fra vores side, før 
depositum er rettidigt indbetalt. Restbetaling for 
grupper er 4 uger før af rejse, såfremt ikke andet er 
aftalt skriftligt. For alle grupper tilbyder vi at stå for 
udsendelsen af rejsebevis/indbetalingskort til hver
enkelt deltager, når aftalt deltagerantal er tilmeldt 
hos gruppeleder. For disse grupper gælder, at  deposi
tum skal betales på den på rejsebeviset/indbetalings 
kortet nævnte dato og restbeløbet 4 uger før afrejse.

REJSENS GRUNDPRIS
Rejsens pris er baseret på et minimum antal betalen
de deltagere. Såfremt dette antal bliver mindre end 
det i tilbuddet oplyste, ændres rejsens grundpris pr. 
person. Beløbet oplyses når/hvis det endelige antal 
ligger under det i tilbuddet angivne minimum antal.

TILLÆG
Tillæg vil fremgå under hvert rejsemål. Delt dobbelt
værelse kan kun bestilles, hvis man på forhånd har 
fundet en anden rejse deltager at dele værelset med. 
Hvis en rejsedeltager på delt dobbeltværelse melder 
afbud, vil der blive opkrævet tillæg for enkeltvæ
relse hos den tilbageblevne gæst, der nu skal have 
værelset alene. Enkeltværelsestillæg vil altid blive 
opkrævet sammen med restbeløb.

GRUPPENS AFBESTILLING AF REJSEN
På det i bekræftelsen angivne tidspunkt tages stilling 
til, om turen skal/kan gennemføres og der vil ingen 
omkostninger være ved aflysning. Ved senere aflys
ning vil det indbetalte depositum samt præmie for
afbestillingsforsikring være tabt.

VED AFBESTILLING AF ENKELTE GÆSTER,
FORUDSAT MINIMUMSANTALLET (TURENS
GRUNDLAG) STADIG ER INTAKT
Ved afbestilling indtil 31 dage før afrejsen er deposi
tum samt evt. tegnet afbestillingsforsikring tabt. Ved 
afbestilling i tidsrummet 3014 dage før afrejsen er 50 
% af rejsens totale pris tabt. Ved afbestilling senere 
end 14 dage før afrejsen er hele rejsens pris tabt. Evt. 
omkostninger til teater/revy/arrangementsbillet vil 
altid være tabt. Gyldig afbestilling kan kun modtages
i bureauets åbningstid. Afbestiller den ene af to 
personer på dobbeltværelse, vil der blive opkrævet 
tillæg for enkeltværelse hos den person, der nu får 
værelset alene. Dette gælder uanset tidspunktet for 
afbestillingen.

OVERDRAGELSE AF REJSEN
Kunden kan overdrage pakkerejsen til en anden per
son mod et gebyr på kr. 750,. Meddelelse om over
dragelse skal ske til Vikingbus Rejser senest 7 hver
dage inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter 
dette tidspunkt medfører, at kunden mister retten til 
at overdrage rejsen. Adgangen til at overdrage rejsen 
kan helt eller delvist begrænses af Vikingbus Rejser, 
såfremt overdragelsen ikke er mulig pga. underleve
randørens vilkår. Indeholder pakkerejsen en ikke
refunderbar billet eller anden billet, vil prisen for
billetten gå tabt, såfremt en rejse ønskes ændret
efter bestilling. Kunden og den person, til hvem

pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for
betaling af evt. restbeløb og omkostninger som
følge af overdragelsen.

AFBESTILLINGSFORSIKRING
En afbestillingsforsikring koster 7% af rejsens pris 
(min. kr. 75,00 pr. police) og dækker i tilfælde af akut, 
lægedokumenteret sygdom hos rejsedeltageren selv, 
ledsager eller nærmeste familie. Forsikringen skal 
tegnes samtidig med indbetaling af depositum for 
at være gyldig. Forsikringer kan ikke refunderes eller 
overdrages.

SÆRLIGE ØNSKER OG BEHOV
Vi tager, så vidt muligt, hensyn til speciel kost, gang
besvær osv., blot det bliver oplyst ved tilmeldingen. 
Særlige ønsker/behov skal fremgå af rejsebeviset, 
men kan ikke garanteres opfyldt, og Vikingbus Rejser 
A/S kan ikke stilles til ansvar for manglende opfyldel
se. Det er dog forudsat at man som rejsedeltager er 
100 % selvhjulpen eller ledsaget af egen hjælper. Man 
skal som rejsende selv håndtere sin bagage fra bus
sen til/fra hotelværelset. Bemærk, at ikke alle hoteller
har elevator, og værelser i stueplan kan ikke garante
res  men ønskes.

PLADSER I BUSSEN
Fordeles efter aftale med gruppeleder.

REJSEGODS OG GLEMTE SAGER
Husk at mærke al bagage med navn og adresse. 
Vi gør opmærksom på, at rejsedeltageren ved evt. 
skade på bagage skal meddele skaden til eget for
sikringsselskab. Bureauet påtager sig intet ansvar for 
glemte sager.

PERSONLIGE PAPIRER MV.
På rejser uden for Danmarks grænser, skal du altid 
medbringe gyldigt pas. Dette gælder også på rejser 
til Bornholm, hvor vi rejser gennem Sverige. Du skal 
være opmærksom på, at mange lande kræver, at 
passet er gyldigt 6 måneder ud over rejsens varighed. 
Det er den rejsendes ansvar at sørge for gyldigt pas 
og evt. visum. Husk gult sundhedskort ved ture i Dan
mark, og det blå EUsygesikringsbevis og gyldigt pas 
ved ture udenfor Danmark, samt at disse og evt.
medicin skal være i håndbagagen.

REJSEFORSIKRING
Hjemtransport er ikke dækket af hverken gult sund
hedskort/eller blåt EUsygesikringsbevis ved sygdom 
i udlandet. Det anbefales at tegne rejseforsikring.

PROGRAMÆNDRINGER/AFLYSNING
Vi forbeholder os ret til at ændre på rejserute, hotel 
samt helt at aflyse en tur, hvis forholdene efter vores 
skøn gør dette nødvendigt. Hvis en tur helt aflyses vil 
deltagerne få besked senest 10 dage før afrejse og 
det indbetalte beløb vil blive tilbagebetalt. Der kan 
forekomme ændringer i rækkefølgen af de på en 
rejse nævnte udflugter.

REKLAMATIONER
Evt. reklamationer over hotel eller andet vedr. rejsen 
skal fremsættes på stedet til vores personale (chauf
før og/eller rejseleder), så evt. fejl eller mangler om 
muligt kan blive rettet omgående.

PRISÆNDRINGER
Vikingbus Rejser A/S kan efter aftalens indgåelse
foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejsen,
såfremt der sker ændringer i:
•  prisen for befordring af passagerer som følge af 

udgifter til brændstof eller andre energikilder;
•  skatter, afgifter eller gebyrer for pakkerejsens rejse

ydelser, som er pålagt af en tredjemand, der ikke er 
direkte involveret i leveringen af pakkerejsen,

•  valutakurser, som er af betydning for pakkerejsen.

Beregningen af disse ændringer foretages efter
regneeksemplet længere nede på siden. 

Afregnes en del af pakkerejsens pris i anden valuta 
end DKK, vil dette beløb eller dets andel af den 
samlede pris fremgå af fakturaen/rejsebeviset. 
Udenlandske valutaer, der anvendes til beregning 
af pakkerejsens pris, vil fremgå af fakturaen/rejse
beviset, med angivelse af valutabetegnelse, kursen 
for denne samt datoen for den fastsatte kurs. Ved 
ændringer i rejsens pris underretter rejsearrangøren 
den rejsende om prisforhøjelser og prisnedsættel
ser. Underretningen skal ske på et varigt medium og 
senest 20 dage før afrejse. Prisen kan max. forhøjes 
med 8% af pakkerejsens pris. Hvis forhøjelsen er mere 
end 8 % af pakkerejsens pris, vil den rejsende være 
berettiget til at hæve aftalen. Ved prisfald som følge 
af ændringer i ovenstående forhold har den rejsende 
ret til en prisnedsættelse, der svarer til det prisfald, 
som ændringerne medfører. Rejsearrangøren har i 
den forbindelse ret til at fradrage omkostninger for
bundet med tilbagebetalingen til den rejsende.

PERSONDATAPOLITIK
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for føl
gende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer,
og evt. emailadresse samt pas oplysninger. Ved 
krydstogt samt rejser med natfærge, har vi også brug 
for fødselsdagmånedår samt evt. pas oplysninger. 
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger 
med det formål at kunne levere varen til dig. Person
oplysningerne registreres hos Vikingbus Rejser A/S 
og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slet
tes. Vi indsamler personoplysninger via vores website 
og ved telefonisk eller personlig henvendelse, med 
henblik på at indgå og opfylde aftalen med dig, om 
den ydelse du gerne vil modtage fra Vikingbus Rejser 
A/S. Kundeservice og finansafdeling ved Vikingbus 
Rejser A/S har adgang til de oplysninger, der registre
res om dig. Oplysninger afgivet til Vikingbus Rejser 
videregives ikke til tredjemand medmindre dette er 
nødvendigt for at opfylde den aftale vi har med dig 
som kunde, og vi registrerer ingen personfølsomme
oplysninger. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplys
ninger, der er registreret om dig, hvilket formål de 
anvendes til, hvem oplysningerne evt. videregives til, 
og hvortil oplysningerne stammer, såfremt de ikke er 
afgivet af dig selv. Disse rettigheder har du efter Per
sondataloven og henvendelse i forbindelse hermed 
kan rettes til Vikingbus Rejser A/S. 

Vikingbus Rejser A/S forbeholder sig ret til løbende
at ændre og opdatere sin persondatapolitik, hvorfor
der henvises til www.vikingbusrejser.dk for den til 
enhver tid gældende persondatapolitik.

REJSEGARANTIFONDEN MV.
Vikingbus Rejser A/S er medlem af Rejsegaranti
fonden med nr. 3402 og medlem af Danmarks Rejse
bureau Forening.

Vi er medlem af Rejsegarantifonden med nr. 3402 og Danmarks Rejsebureau Forening

Industrivej 25, 4200 Slagelse
Telefon 7020 1847

www.vikingbusrejser.dk

Generelle bestemmelser for grupperejser med bus

AFTALT PRIS
3.000 kr.
Heraf brænd
stoftillæg:
200 kr.

3.000 kr.
Heraf skatter 
og afgifter:
500 kr.

3.000 kr.
Afregnet til 
valutakurs 
3,00

ÆNDRING
Stigning  
i brænd
stoftillæg:
50 kr.

Stigning  
i skatter og 
afgifter:
100 kr.

Kurs
ændring:
3,0 til 3,1

BEREGNING
200 kr.  
+ 50 kr.

500 kr.  
+ 100 kr.

(3.000 kr./ 
3,00)*3,1

NY PRIS
3.050 kr.

3.100 kr.

3.100 kr.


