I Morten Korchs fodspor
Torsdag, 9. august
Tag med på en fantastisk bustur rundt
på Fyn. Oplev det nordfynske landskab
med slotte, landsbyer og andre kendte
Morten Korch attraktioner

Opsamling Herning-Hammerum-IkastSilkeborg mellem kl. 06.45-07.45.

Program
Efter endt opsamling kører vi mod det fynske. Undervejs serveres rundstykker og kaffe.
Vel ankommet til Bogense mødes vi med vores to lokalguider som tager os med på spændende byvandring i Fyns
mindste købstad Bogense, hvor man ikke kan undgå at opdage byens historie, der skinner igennem de charmerende
gamle bygninger og pladser. Vi hører om livet i Bogense og dens lange og spændende historie.
Herefter sætter vi os i bussen og kommer rundt i det nordfynske landskab, den såkaldte Morten Korch rute, der i sin tid
har været inspiration for den danske forfatter Morten Korch.
Turen går blandt andet forbi det det smukke renæssance slot Harridslevgaard og det nye naturreservat Gyldensteen
Strand, hvor de medbragte frokostsandwich nydes.
Bussen forsætter derefter mod Kærsgaard, en smuk herregård ved Brenderup.
Her besøger vi først det nye Morten Korch Museum i Fyllested Gammel Vandmølle, hvor guiden fortæller Morten
Korchs interessante historie mm. Efterfølgende vandrer vi op på godset Kærsgaard, hvor en af Fyns allerstørste
samlinger af gamle hestekørertøjer, kareter osv. findes, og hvor ejeren af samlingen vil fortælle de flotte ekvipagers
historie. Derefter bliver der afgang til en fantastisk samling af gamle danske landbrugsredskaber helt autentisk fra
Morten Korchs tid.
Herefter videre af de små snoede veje i det smukke nordfynske landskab, hvor Morten Korch og hans kone har kørt
mange ture i hestevogn. Vi kører ad margueritruten til Stillebæk hvor Morten Korch blandt andet fik inspiration til en af
de mange romaner, forbi herregårdene Margaard og Rugaard, Langesø Slot og den smukke landsby Tværskov, hvor
stort set alle huse og gårde er som taget ud af en Morten Korch film, bindingsværk og stråtag, og ikke mindst den gamle
Vandmølle - ren idyl som Morten Korch så levende beskrev i sine romaner.
Vi ender i Paddesø, hvor vi gør holdt ved en af de smukkeste haver i Danmark; Kongsdal sø og park. Her serveres kaffe
og kringle, hvorefter vi går på opdagelse og nyder den fantastiske have med sø og springvand.
Inden hjemturen serveres dages ret på Bogense Hotel, kendt for deres klassikske danske retter af høj kvalitet. Bogense
Hotel er et gammelt, velrenommeret hotel fyldt med atmosfære. De ældste dele er fra 1822, men hotellet har fulgt
med tiden og er udvidet og moderniseret flere gange.
Forventet hjemkomst ca. kl. 21.00 efter en spændende dag i Morten Korchs fodspor.
Pris pr. person kr. 795/abonnenter
Inkl. al kørsel, kaffe og rundstykke, byrundtur i Bogense, bustur med lokalguider i Morten Korchs fodspor inkl.
frokostsandwich og eftermiddagskaffe med kringle, aftensmåltid på Bogense Hotel, erfaren rejseleder fra Skave
Turistfart, bidrag til rejsegarantiordningen samt alle øvrige lovpligtige skatter og afgifter.

