
Dag 1  
Efter opsamling kører vi via Storebæltsbroen mod Fyn. Der 
vil være en kort pause ved Monark i Nyborg, hvor der er 
mulighed for at spise frokost for egen regning. 
Vi fortsætter mod Odense, hvor vi skal på rundvisning 
hos TV2. Rundvisningen begynder i TV 2s biograf, hvor 
rundviseren fortæller om husets historie, organisation, 
public service-forpligtelse, finansiering, programplan-
lægning, seertal, reklamer m.v. Derefter går turen til det 
store aktualitetsstudie, hvorfra TV 2 blandt andet sender 
større sportsudsendelser og ’Station 2’. Man kommer også 
til at se nyhedsstudiet indefra og får et indblik i, hvordan 
en nyhedsudsendelse bliver til, og hvordan TV 2 arbejder 
døgnet rundt.
Efter rundvisningen kører vil til vores hotel, hvor vi bliver 
indkvarteret og spiser middag.
Vi slutter dagen af med linedance.

Dag 2  
Morgenbuffet på hotellet. Herefter kører vi ind til Odense 
Centrum, hvor der er tid på egen hånd til at shoppe, gå 
på café eller evt. et museumsbesøg på Tidens Samling, 
Farvergården 7, 3. sal. Tidens Samling er et kulturhisto-

risk hands-on museum for klæder, form og bolig i det 20. 
århundrede fra 1900 - 1990’erne. Her er det tilladt at røre 
de udstillede genstande, for du må sætte dig i møblerne, 
åbne skufferne, kigge i bøgerne og prøve tøjet.  Egenbeta-
ling - Entre 65,- Kr.
Kl. 13.40 mødes vi ved Odense Aafart, Filosofgangen 28, 
Munke Mose som ligger i gåafstand fra gågaderne. 
Kl. 14.00 stævner vi ud på sejlads på Odense Å. En natur-
skøn oplevelse, der bl.a. fører os forbi haverne i Odenses 
gamle fine kvarterer. Turen returnerer til Munke Mose, 
hvor bussen venter og kører os retur til hotellet.
Kl. 18.00 middag på hotellet med efterfølgende dans.

Dag 3  
Efter morgenmaden tjekkes ud, og vi kører direkte mod 
opsamlingsstederne - strække-ben pauser undervejs. 
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Linedance på Fyn 

Rejsefakta

Om hotellet

Prisen inkluderer

3 DAGES BUSREJSE

AFREJSE/HJEMKOMST
08. -10. april 2022

Pris pr. person i 
delt dobbeltværelse kr.   2.995,00

Enkeltværelsestillæg kr.   410,00 

• Bustransport i 4****turistbus 
• 2 x overnatning
• 2 x morgenbuffet
• 2 x middag
• Rundvisning TV2
• Sejlads Odense Å
• Dans hver aften
• Lovpligtige skatter og afgifter

BLOMMENLYST KRO
Middelfartvej 420
5491 Blommenlyst 

Blommenslyst Kro 3* er en klassisk Lan-
devejskro beliggende ud til den gamle 
Middelfarts landevej.  
12 km fra Odense centrum. Hotellet har 
restaurant, have. Alle værelser er i retro-
stil med TV, badeværelse med dusche. 
Fri WiFi.

Turen går til Fyn, hvor vi skal på rundvisning hos TV2 i Oden-
se og på en naturskøn sejltur på Odense Å. Der vil være tid 
på egen hånd til at gå på opdagelse, shopping el. andet i 
Odense by.
Vi skal naturligvis også danse om aftenen.

HAPPY FEET LINEDANCE

Spørgsmål og tilmelding til Annie Muxoll
E-mail a.muxoll@gmail.com
Tlf.. 26858930

Spørgsmål & tilmelding

Busopsamling

Kl. 10:00 Helsingør v/Sundkroen
Kl. 11:00 Valby Station v/Lyshøjgårdsvej
Kl. 11:35 Høje Tåstrup Station v/Bane-
strøget
Kl. 12.05 Ølby Station
Kl. 13:00 Slagelse Station v/ Ndr. Stati-
onsvej
Kl. 12:15 Næstved v/ Kvægtorvet
Kl. 11:45 Stensved afk. 41 P-plads
Kl. 11:10 Nykøbing F. v/Hallens p-plads, 
Nørre Boulevard


