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D47 

Så skal vi opleve noget helt andet. Kulturgruppen inviterer denne gang på en 2-dages tur 

til Ribe, hvor vi på udturen også skal opleve Christiansfeld, og her spise frokost i 

Brødremenighedens restaurant fra 1773. Vi skal bo på Danmarks ældste hotel, opleve 

Vægterrundgangen i Ribe og guidet tur i Domkirken m.m. – alt dette får du mulighed for 

på denne tur til Danmarks ældste by. 

 

 
Hotel Dagmar ligger på Domkirketorvet og er genbo til den 900 år gamle 

domkirke. 

Et charmerende hotel bygget 1581. Et fantastisk stykke dansk hotelkultur. 

”Den, der ikke har besøgt Ribe, sovet en nat på ”Hotel Dagmar” og hørt kvarterslagene fra domkirken, 

kender ikke Danmark” sagt af forfatter Andreas Vinding. 

 

Onsdag 1. juni – torsdag 2. juni 2016 
Onsdag 1.juni 

Kl.  8.20   mødes vi ved et fælles centralt sted, ( eller samler op efter nærmere aftale ) og p.g.a. prisen køres der i privatbiler. 

Kl.  8.30  kører vi over Sjælland og Fyn til Christiansfeld, anlagt af Christian VII 

Kl. 12.00  gør vi stop i Christiansfeld, for at spise frokost og evt. købe byens berømte Honningkager med hjem        

                  frokost i Brødremeninghedens Hotel fra 1773 – en oplevelse i sig selv 

Kl. 14.00   kører vi videre til Ribe og indkvarterer os på Hotel Dagmar 

Kl. 15.30   får vi en guidet rundvisning i Ribe Domkirke 

Kl. 17.00   får vi en guidet tur langs Ribe Å, hvor vi også går gennem hovedgaden, hvor vi får fortalt overordnende om byens   

                  historie, og går gennem byens gamle gader tilbage til hotellet 

Kl. ca. 18.30 kommer vi tilbage til Hotel Dagmar 

Kl. 19.00 mødes vi til en drink (for dem der ønsker det) ikke incl. 

Kl. 19.30 spiser vi en 3 retters menu på Hotel Dagmar 

Kl. 22.00 skal vi på vægterrundgang i Ribe 

  

Torsdag 2. juni  

Kl.  8.30  spiser vi morgenmad på Hotel Dagmar 

Kl. 10.00  tid på egen hånd i Ribe ( evt. med besøg på  Ribe Kunstmuseum og –eller Vikingemuseet – ikke incl. men evt. m/ guide ) 

Kl. 13.00 frokost i Weis Stue på Torvet i Ribe. Kroen daterer sig helt tilbage til år 1600, med interiør der stadig er det  

                 oprindelige fra år 1704 med dekorerede lofter, hollandske fajancepladser, panelvægge dekoreret med bibelske  

                 motiver – et over 400 år gammelt ur, samt det ca. 700 år gamle dåbsfad. 

Kl.ca. 15.00 kører vi hjem  

 

Der kan evt. ske mindre ændringer p.g.a. vejret  

                 Side 1 
 



Pris for hele arrangementet, der kun kan gennemføres ved min. 15 pers.  

i dobbeltværelse pr. person kr. 1.450,00 excl. drikkevarer. 

Såfremt du ønsker enkeltværelse bliver prisen i stedet kr. 1.750,00 excl. drikkevarer 
  

Tilmeldingen kan kun ske til Kirsten Kann, kirstenkann@hotmail.com                                                                                                    

HUSK: at skrive om du ønsker enkel -eller dobbeltværelse 

 

Reg.nr. 4356  Kontonr. 4779671216 

Husk: at skrive navn ved indbetalingen. 

 

TILMELDINGEN ER BINDENDE og depositum kr. 500,00 skal være BETALT SENEST 25. MARTS 2016 

RESTBELØB SENEST 1. MAJ 2016 

Vi beder om hurtig tilmelding, senest 17. februar, p.g.a. værelsesbestilling, da det er et meget 

yndet hotel, og juni er begyndende højsæson.  

 

 

 
 

 

På gensyn til atter en anderledes fælles Inner Wheel oplevelse på tværs af klubber og distrikter 

 

  

                   Lillian Ryelund Mobil: 4015 3515        Kirsten Kann: Mobil 2028 6780 kirstenkann@hotmail.com 

 

 

NB !!! Såfremt du bliver forsinket eller må afmelde i sidste øjeblik, ring da venligst på ét af de ovennævnte 

mobilnumre. 

I tilfælde af afbud efter 15. maj, vil pengene for Hotel Dagmar ikke blive refunderet, med 

mindre en anden overtager pladsen, da KULTURGRUPPEN hæfter for det tilmeldte antal. 
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