Gørtlervej 14. 6600 Vejen. Tlf. 75 36 23 25.

Heldags udflugt mandag d. 13/5 – 2019.
De kellerske Institutioner og Tirsbæk Gods.
Opsamling. Kl. 8.30 - Vejen Banegård eller iflg. Aftale med Per.
Hjemkomst Ca. 17.30
Pris pr. person. Kr. 575
Tilmeldingsfrist: 22/4 – 2019.
Ved for få tilmeldinger bliver turen aflyst.

De Kellerske Insitutioner i Brejning.
Er en del af et område hvor man placerede de
såkaldte åndsvage. Området i Brejning er det der
blev fremvist til offentligheden, som en slags
forbilledet for Europa. Vi får en rundvisning til de
omkring liggende bygninger. Der køre vi i bus
rundt med en guide. Bagefter kommer vi ind på
selve museet, hvor guiden vil fortæller om tiden
på Insitutionerne i Brejning.

Aarrrrrrr
Dit efternavn

Tirsbæk Gods.

De Kellerske Institutioner

Ligger på nordsiden af Vejle Fjord og blev opført
af Iver Lunge. Tirsbæk Gods har en fantastisk
historie bag sig pga. de mange slægter der
igennem tiden har haft ejerskab af Godset. Vi er
så heldige, at vi skal på en guidet rundtur hvor
man høre om Godsets historie, samt en tur i
Renæssance haven.
Tirsbæk Gods.

Frokost.
Skal vi nyde på RESTAURANT KONGELUNDEN i
Skærup. Der vil vi nyde en to retters menu inkl. 1
øl eller vand. Skærup har en lille lokal historie
der fortæller, at Kong Hans kom rejsene igennem
Skærup. Kong Hans blev forelsket i en ung pige
der stod udenfor slægtens gård og efter historien
fik de et barn, som Kongen vedkendte sig.

Turen bliver kørt ad de små naturskønne veje i
vores turistbus. Vi servere kaffe og te i bussen på
hele turen. Vi glæder os til at se jer til en rigtigt
hyggelig dag.
Hilsen Joan og Per.
Tilmelding: PM Taxi & Busser, Gørtlervej 14, 6600
Vejen. 75 36 23 25. Ved tilmelding betales turen
ved enten Dankort/Mobile Pay/Bankoverførsel.

