
 Krondyrsafari  
en imponerende naturoplevelse 
2 dages busrejse – afrejse den 12. september



 

Dag 1
Med afgang fra Høje Tåstrup kører vi 
til Jylland. Midt på eftermiddagen an-
kommer vi til vores hotel, hvor vi tjek-
ker ind. Herefter er der afgang til Dan-
marks eneste reservat for landets stør-
ste vildtlevende pattedyr, kronhjorten. 
Ved ankomsten til Oksbøl går vi over i 
Naturbussen, som kører ind i området, 
hvor vi prøver at følge dyrene på nært 
hold i kikkert og teleskoper. Mens vi 
venter på solnedgangen, forberedes 
en safari-menu på store grill i læ af 
klitterne. Der serveres krondyrbøf med 
tilbehør. Efter naturmiddagen fortsæt-
ter turen i Natbussen og slutter med 
kaffe, inden vi er tilbage ved vores 
bus. 
Efter en fantastisk aften kører vi til vo-
res hotel, hvor vi overnatter. 

Dag 2
Efter morgenmaden får du chancen for 
at besøge det spændende temamu-
seum Tirpitz ved Blåvand. Et museum, 
som forener historie og fantastisk arki-
tektur i verdensklasse. Museet er teg-
net af Bjarke Ingels Group, og ligger 
midt i det vestjyske sandbanker i den 
originale artillerifæstning med navnet 
»Tirpitz«. 
I det underjordiske museum findes 
forskellige udstillinger, som fx »Den 
skjulte vestkyst«, »En hær af beton«, 
og »Havets guld«, og vi kan se kanon-

fæstningen, som blev bygget i 1944, 
men krigen sluttede før bunkeren stod 
færdig. 
Ved ankomsten til museet får vi udle-
veret et headset, så vi i ro mag kan 
høre historien tilhørende museet. Man 
går rundt på egen hånd og kan fordybe 
sig i museets spændende udstillinger, 
og når vi går rundt mellem bunkerene 
fra 2. verdenskrig, er det som at træde 
ind i historiebøgerne. Vores egen forhi-
storie, kommer vi også helt tæt på, når 
vi går fra fortid til nutid i et fantastisk 
show, der ruller hen over himlen. 
Først på eftermiddagen kører vi til 
Ribe. Her bliver der tid på egen hånd 
inden retur til Sjælland.

Pris pr. person
I delt dobbeltværelse  .. ..  Kr.  1.995
Tillæg for eneværelse .. ..  Kr.  325
Buspladsreservation .. .. ..  Kr.  50
Afbestillingsforsikring: 6%

Med i prisen
Kørsel i 4-stjernet bus
1 x sandwich (udturen)
1 x overnatning med morgenmad
Naturvejleder til Krondyrsafari
Køretur med Naturbussen
Krondyrmiddag inkl. vin
1 x entre Tirptiz + headset
1 x besøg i Ribe
Dansk rejseleder

Opsamling:
Kl. 10.00 – Tåstrup Banegård
Hjemkomst ca. kl. 19.30

Diverse
GIBA Travel forbeholder sig ret til 
mindre ændringer i programmet i 
forhold til de forskellige arrange-
menter.
Husk varmt tøj og kikkert.  

Bestilling
FOF Københavns Omegn
Parkvej 6, 2 sal
2630 Taastrup
Tlf.: 4399 9011
 
Tekn. arrangør

Torvet 3, 1 – 5750 Ringe
Tlf: +45 91 52 60 62

Mail: giba@gibatravel.dk


