
 

 

 

Tur til Langeland 

Torsdag 4. juni 2020 

 
 

Afgang fra Horsens klokken 08:00 fra Banegården (parkeringspladsen) 

Direkte mod Langelandsfortet med en Kaffepause under vejs og regner med at være fremme kl. ca. 10:45      

Her får vi så en guidet rundvisning af ca. 1 ½ times varighed, og herefter kører vi videre til Tranekær 
Slotskro hvor vi indtager vores middagsmad som består af bøf med bløde løg sovs og kartofler, rødbeder 
samt lidt grøntsager, så er der is med frugt til dessert og en valgfri genstand øl/vand.  

Efter middagen mødes vi med endnu en guide, som kører med os rundt på øen, Vi starter med at køre 
forbi Tranekær slot og mølle. Derefter tager vi turen til Botofte med kunsttårn og våde område, gennem 
Brammeskov, hvor en spansk soldat blev dræbt i begyndelse af 1800 tallet. 

 Vi passere Tobaksladen, vejen til Oehlenschläger bøgen, Joan Ørtings hus. Vi køre forbi en flot istandsat 
mølle. Vi krydser Spodsbjergvej og på vejen sydpå kan vi skimte Bondegårds skoven der er en freds skov, 
en skov der for lov til at passe sig selv. Turen gå gennem Sønder Longelse en landsby der er ødelagt af en 
stor fabrik, der laver de hvide vejstriber. Turen fortsætter via Lindelse, vi nyder det smukke landskab med 
hattebakker, kik til Lindelse nor, Nørreballe nor og Ærø. 

 Vi kommer forbi en kendt svensker der er flyttet til Langeland, forbi kunsttårne, fodboldgolf. Kædeby, 
Nørreballe nor, Vestegnen, Bagenkop, De Vilde Heste i Gulstav. Undervejs høre i fortællinger om det vi 
passerer. I Gulstav er der toilet, og i godt vejr mulighed se Nordtyskland.  

Turen forsætter mod nord, hvor vi passerer Magleby kirke, der har en gravplads for faldende soldater fra 
anden verdenskrig. Turen går også forbi Tryggelev kirke, hvor der opbevares en fane fra da svenskerne 
hærgede Langeland i 1600 tallet. Turen går gennem Humble med musikefterskole, Humble kirke, øens 
største kirke, Her fra går turen direkte til Rudkøbing.  

Der vil være mulighed for at synge ”en gammel Langelandsk folkemelodi undervejs” 

 
Her tager vi afsked med vores guide, og fortsætter hjemefter med en kaffepause undervejs 

Hjemkomst ca. 18:00                                                                           

Pris 425 kr. inkl.                                                           

Bustransport i 4 stjernet bus.  

Billet til Langelandsfortet inkl. guide. 

Middag på Tranekær Slotskro inkl. en øl/ vand 

Guidet rundtur på øen med en fortælling derom. 

Kaffe og rundstykke på turen ud og kaffe og kage 

 på turen hjem.                                                                                                                                                         Vend 

 

 

 


