
Et godt nummer 7448 6910 – så er I i gode hænder!

Centrum Taxi & Dybbøl Turist
Løntoft 1, Ragebøl
DK- 6400 Sønderborg
E-mail: mail@centrumtaxiogbus.dk
www.dybbolturist.dk
Buskørsel
Telefon +45 7448 6910
Telefax +45 7448 6901
Taxikørsel
Telefon +45 7345 0300
Andelskassen 5953-4003096
SE-nr. 25 20 17 79
Rejsegarantifonden
Medl nr. 1618

Hermed har vi fornøjelsen at tilbyde forskellige ture under Jeres lejrskoleophold 
i Sønderjylland.

På de efterfølgende sider finder I detaljerede turbeskrivelser for hver enkelt tur. 
Alle turforslag kan naturligvis ændres lige efter Jeres ønsker. Skulle I evt. have  
andre idéer til andre ture, planlægger vi gerne turene for Jer ned til mindste 
detalje.

Turene kan variere med hensyn til forskellige besøg og tidsforbrug alt efter, 
om I ønsker forskellige rundvisninger, foredrag eller andet på turene.

På turene til og fra stationen tillader vi os på enkelte afgange at sætte flere hold 
i samme bus. På disse ture sætter vi afgangstiderne, og der kan muligvis opstå 
lidt ventetid ved stationen. Priserne til og fra stationen beregnes pr. hold.

Yderligere kan vi oplyse, at heldagsturene har en varighed af 7 timer samt  
4 timer for halvdagsturene. Det er stadig vigtigt at huske pas når man skal 
krydse den dansk-tyske grænse. 

God fornøjelse!

Med venlig hilsen

Peter Missfeld
Centrum Taxi & Dybbøl Turist



 1 - 16 personer kr. 3.150,- + moms  kr. 788,- i alt kr. 3. 938,-
 17 - 34 personer kr. 3.780,- + moms  kr. 945,- i alt kr. 4. 725,-
 35 - 49 personer kr. 3.850,- + moms  kr. 963,- i alt kr. 4. 813,-
 50 - 55 personer kr. 3.990,- + moms  kr. 998,- i alt kr. 4. 988,-
 56 - 75 personer kr. 5.250,- + moms  kr. 1.313,- i alt kr. 6. 563,-

 1 - 16 personer kr. 2.025,- + moms  kr. 507,- i alt kr. 2. 532,-
 17 - 34 personer kr. 2.430,- + moms  kr. 608,- i alt kr. 3. 038,-
 35 - 49 personer kr. 2.475,- + moms  kr. 619,- i alt kr. 3. 094,-
 50 - 55 personer kr. 2.565,- + moms  kr. 641,- i alt kr. 3. 206,-
 56 - 75 personer kr. 3.375,- + moms  kr. 843,- i alt kr. 4. 218,-

 1 - 16 personer kr. 3.150,- + moms  kr. 693,- i alt kr. 3. 843,-
 17 - 34 personer kr. 3.780,- + moms  kr. 831,- i alt kr. 4. 611,-
 35 - 49 personer kr. 3.850,- + moms  kr. 847,- i alt kr. 4. 697,-
 50 - 55 personer kr. 3.990,- + moms  kr. 878,- i alt kr. 4. 868,-
 56 - 75 personer kr. 5.250,- + moms  kr. 1.155,- i alt kr. 6. 405,-
     (priserne er inkl. dansk og tysk moms)

 1 - 16 personer kr. 570,- pr. time inkl. moms
 17 - 34 personer kr. 675,- pr. time inkl. moms
 35 - 49 personer kr. 700,- pr. time inkl. moms
 50 - 55 personer kr. 750,- pr. time inkl. moms
 56 - 75 personer kr. 970,- pr. time inkl. moms

Kontortid: mandag-fredag kl. 08:00 -16:00.
Uden for åbningstid, kan I lave en forespørgsel eller bestille en tur via vores 
hjemmeside som er www.dybbolturist.dk.

(vi tager forbehold for diverse prisændringere bl.a. p.g.a. usikre brændstof-, entré, foredrags-, og rundvisningspriser)

 Maks. 49 pax kr. 950,- + moms  kr. 238,- i alt kr. 1. 188,-
 Maks. 54 pax kr. 1.050,- + moms  kr. 263,- i alt kr. 1. 313,-
 Maks. 77 pax kr. 1.350,- + moms  kr. 338,- i alt kr. 1. 668,-

 Maks. 49 pax kr. 2.200,- + moms  kr. 550,- i alt kr. 2. 750,-
 Maks. 54 pax kr. 2.200,- + moms  kr. 550,- i alt kr. 2. 750,-
 Maks. 75 pax kr. 3.000,- + moms  kr. 750,- i alt kr. 3. 750,-

PRISLISTE FOR 2018
HELDAGSTURE (7 TIMER)

HALVDAGSTURE (4 TIMER)

SLESVIG (7 TIMER)

EKSTRA TIMER

KØRSEL FRA SØNDERBORG BANEGÅRD TIL VANDRERHJEM I SØNDERBORG (PRIS PR. TUR)

KØRSEL FRA SØNDERBORG TIL DANFOSS UNIVERSE (PRIS TUR/RETUR)

telefon 7448 6910
telefax 7448 6901
www.dybbolturist.dk
mail@centrumtaxiogbus.dk



Vestkysten – heldagstur
Tønder – Rudbøl – Højer – Møgeltønder

Alstur – (varighed aftales ved bestilling)
Universe

Slesvig – heldagstur
Gottorp Slot – Domkirken – Hedeby – Flensborg eller grænsehandel

Vestjylland – heldagstur
Ribe Vikingecenter

På tur i trætoppene – heldagstur
Aabenraa

Tilbage til år 1864 og 1920 – heldagstur
Dybbøl – Gendarmstien – Dannevirke

Rømø – heldagstur
Naturcenter Tønnisgård

Frøslevlejren – halvdagstur
Frøslevlejrens Museum – evt. Hærvejen – Gejlå Bro

Ribe og Vadehavet – heldagstur
Ribe Domkirke – Vadehavscentret

Tilbage til Oldtiden – heldagstur
Hjemsted Oldstidspark

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL TURE
TUR 1

TUR 5

TUR 3

TUR 7

TUR 9

TUR 2

TUR 6

TUR 4

TUR 8

TUR 10



Højer Mølle- og Marskmuseum, Schackenborg, grænseovergangen 
v. Rudbøl, Guldhornene, samt ophold i Tønderpriser

Dybbøl og Dannevirke

Dagsturen går til det sydvestligste hjørne af  
Danmark, hvor vi i marsklandskabet med digerne 
finder en storslået og barsk natur. For at lære 
området rigtig godt at kende, starter vi med at 
besøge Højer Mølle- og Marskmuseum. Dette  
indeholder modeller af den gamle og nye Højer 
Sluse, samt plancher, der fortæller om marsken 
og kogene. I bunden af møllen findes udstillingen 
“Både og bådfolk i marsken”. Ved hjælp af gamle 
fotos og genstande belyses livet langs Vidåen. 
Den gamle mølle er i sig selv et besøg værd. 
Herefter går turen ud i marsklandet. Vi besøger 
Vidåslusen og grænsebyen Rudbøl, hvor vi kigger 
nærmere på grænsestenen.

På vejen østpå besøger vi den smukke gamle 
landsby Møgeltønder, hvor Slotsgade med huse 
fra 1700 - tallet fører til Schackenborg Slot. I dag 
bor Prins Joachim på slottet. Vi kan også holde 
pause ved stenen i Gallehus, hvor Kristine 
Svendsdatter i 1639 fandt det første guldhorn. 
Endelig har vi mulighed for at lave ophold i  
Tønders centrum på egen hånd inden turen  
går hjemad.

Turens varighed er på ca. 7 timer. 8 timer 
hvis man vælger rundvisning af 2,5 timers 
varighed.

Alternativer i området:
• Nolde - Museet
• Rømø

Vi rejser først tilbage til det dramatiske år 1864, 
da Danmark var i krig med to af Europas stor-
magter – Preussen og Østrig. Vi besøger selve 
stedet, hvor krigen blev afgjort med angrebet  
på Dybbølstillingen.

Historiecenter Dybbøl Banke ligger i et af Dan-
marks smukkeste istidslandskaber (i udkanten af 
Sønderborg) med en imponerende udsigt over 
Vemmingbund samt Flensborg Fjord. På en klar 
dag kan man se Tyskland i horisonten.

Historiecenteret består af lige dele levende for-
tælling, ting og steder, som man kan røre ved 
samt rekonstruktioner, som man kan bevæge sig 
rundt i. Dette er kombineret med et levende  
medieshow, hvor man befinder sig midt i begiven-
hederne, som de udspiller sig i dagene op til og 
under det endelige angreb på Dybbølstillingen. 
Der er flere muligheder mht. rundvisninger og  
aktiviteter i Historiecenteret og Skansegården  
Efter ca. 2 timers besøg i Historiecenteret,  
Dybbøl Banke og evt. Dybbøl Mølle, fortsættes 
turen mod grænsen til Tyskland. Langs Flensborg 
Fjord findes gendarmstien, hvor grænsegendar-
mer patruljerede efter genforeningen i 1920. 
Der er mulighed for at gå over grænsen ved  
“Skomagerhuset”.

Turen fortsættes til voldene ved Dannevirke, hvor 
de første kampe brød ud i februar 1864. Vi ser 
resterne af forsvarsvoldene, og besøger Danne-
virkegården, som er museet ved og om Danne-
virke. Inden vi kører retur mod Danmark er  
der mulighed for at besøge en grænsekiosk.

Turens varighed er på ca. 7 timer

TUR 1 – VESTKYSTEN

TUR 2 – TILBAGE TIL ÅR 1864 OG 1920

PRISER

PRISER

NYTTIGE LINKS

NYTTIGE LINKS

Højer Mølle og Marskmuseum har gratis adgang 
for elever og lærere.

Højer Mølle, rundvisning kr. 450,- 
(maks. 30 pers. pr. foredrag)

Guidet tur i marsken inkl. møllen kr. 1.350,- 
(maks. 30 pers. varighed: 2,5 timer)

Historiecentret, pr. elev/lærer kr. 25,-/25,-* 
(såfremt guide bestilles)

Dybbøl Mølle, pr. elev/lærer kr. 15,-/15,-

Dannevirkegården, gratis adgang for elever og lærere

Dannevirkegården, rundvisning ude kr.  345,- 
(varighed på 1 time, prisen er 45 Euro)

(se nedenstående hjemmesider vedr. aktivitetspriser)

www.museum-sonderjylland.dk/dybbol-molle.html

www.1864.dk

www.museum-sonderjylland.dk/siderne/
undervisning/05-Dybbol-banke.html

*  Entrépris såfremt man bestiller et forløb. 
Uden forløb er entréprisen 50,- pr. elev/lærer

www.visittonder.dk



Gottorp Slot, Vikingemuseet Hedeby og Slesvig Domkirke

Sydslesvig har helt tilbage fra 1920, hvor Slesvig 
blev delt og den nordlige halvdel stemte sig til 
Danmark, haft en særlig plads i den danske  
bevidsthed og hjerter.

Gottorp Slot er opført i den inderste vig af Slien. 
Det nuværende slot stammer fra tiden omkring 
1700. I dag er Gottorp Slot museum med store 
samlinger fra hele Slesvig. Slotskirken bruges 
stadig til gudstjeneste af bl.a. den danske menig-
hed. I forbindelse med museet på Gottorp findes i 
en sidefløj den berømte Nydambåd. Efter ophol-
det på Gottorp Slot er der mulighed for at besøge 
Slesvigs centrum og den smukke domkirke.

Vi kører herefter lidt udenfor Slesvig, hvor vi  
besøger Vikingemuseet Hedeby. Hedeby var  
Danmarks ældste by. I vikingetiden (ca. 800-ca. 
1050) var den Danmarks største by med flere 
tusinde indbyggere. Det danske riges sydgrænse 
gik ved Ejderen, ikke mange kilometer syd for  
Hedeby. I Vikingemuseet Hedeby fortælles i tekst 
og genstande om den gamle handelsby.

Der er bl.a. modeller af huse, skibe og klædedrag-
ter. Ved samlingerne er de fleste af egnens rune-
sten opstillet. I en af hallerne er skibsfundene sam-
let, og et langskib bliver genopbygget i museet.

Turen kan ligeledes kombineres med et besøg ved 
voldene ved Dannevirke.

Turens varighed er på ca. 7 timer

Alternativer i området:
• Dannevirke
• Dannevirkegården
• Byrundtur i Slesvig

Frøslevlejren blev bygget som en tysk fangelejr for 
danske frihedskæmpere i 1944 under den tyske 
besættelse af Danmark. Flere tusinde danske 
mænd og kvinder var her tyskernes fanger.  
I 1965 blev der oprettet et museum for Frøslev-
lejren.

I dag fremtræder Frøslevlejren som den bedst  
bevarede tyske fangelejr i Vesteuropa, med smuk-
ke plæner og velrestaurerede barakker. Der er 
dog stadig rig mulighed for at få et indtryk af  
lejren, som den så ud dengang.

Frøslevlejrens Museum er dels indrettet i den tid-
ligere fangebarak H4 samt i hovedvagttårnet. En 
del af rummene fremtræder som de så ud i 
1944-45, mens der i andre er indrettet udstillin-
ger om lejrens historie, tyskernes overvågning af 
lejren, fangernes daglige liv, den danske mod-
standsbevægelse og deportationer til koncentra-
tionslejre.

Der findes endvidere museer for Amnesty Inter-
national, Beredskabet, Hjemmeværnet og en na-
turudstilling fra Skov- og Naturstyrelsen.

Ved ankomsten til Frøslevlejren er der ca. 3/4  
times rundvisning eller foredrag, hvorefter der  
er rig lejlighed til at gå på opdagelse i museerne, 
vagttårnet og plantagen på egen hånd.

Da vi kun er få kilometer fra grænsen, bliver der 
mulighed for at besøge en grænsekiosk inden  
vi kører hjemad. Ud- og hjemturen køres ad 2 
forskellige ruter.

Turens varighed er på ca. 4 timer

TUR 3 – SLESVIG

TUR 4 – FRØSLEVLEJREN

PRISER

PRISER

NYTTIGE LINKS

NYTTIGE LINKS

Gottorp Slot, entré pr. person kr. ca. 8,-

Gottorp Slot, rundvisning kr. ca. 380,- 
(maks 30 pers. pr. rundvisning, prisen er 50 Euro)

Vikingemuseum, Hedeby kr. ca. 8,- 
(pr. person)

Frøslevlejren, rundvisning/foredrag kr.  450,- 
(skoleelever har gratis adgang til museerne)

www.natmus.dk/museerne/froeslevlejrens-museum

www.haervej.dk/haervej/haervejen 
www.schloss-gottorf.de 
www.schloss-gottorf.de/haithabu



Universe m.v.

Naturcenter Tønnisgård

Vi skal opleve Danmarks 7. største ø, Als. Øen 
med den uspolerede natur, lange kyststræknin-
ger og mange fortidsminder er bestemt et be-
søg værd. Nutiden og fremtiden skal vi opleve 
(og lege med) på Universe. En enestående ople-
velsespark, der ligger ved siden af et af Dan-
marks største industrieventyr Danfoss. På vejen 
til Universe kører vi forbi Nordeuropas største 
solur, og vi kigger nærmere på Egen Kirke med 
Danmarks smukkeste og mest ejendommelige 
kirkestalde.

Universe er en anderledes oplevelsespark, som 
består af 3 hovedelementer. Selve parken – der 
byder på over 100 forskellige aktiviteter, det 
indendørs Explorama som bygger på Howard 
Gardners teori om menneskets 7 intelligenser, og 
endeligt Museet – der fortæller historien om 
Mads Clausen og Danfoss gennem årene, og 
samtidig giver indsigt i fremtidens muligheder 
indenfor teknologi.

I Universe oplever man naturens kræfter på sin 
egen krop. Man får forståelse for spændende 
teknik og videnskab gennem leg og fysisk aktivi-
tet. Man forundres over gådefulde fænomener, 
graver med rigtige gravemaskiner, og går fra 
kulde til varme på få sekunder!

Ved at være aktiv og nysgerrig forstår man 
forskellige sammenhænge i vores daglig dag,  
og inspireres til at stille spørgsmålstegn ved,  
og finde svar på disse oplevelser.

Denne tur kan også arrangeres i forbindelse  
med ankomstdagen, og varigheden aftales ved 
bestilling.

Denne dag tilbringer vi på Rømø – én af øerne 
som ligger i det brusende Vesterhav. Vi opholder 
os på Naturcenter Tønnisgård hvor der i den 
nordlige staldlænge findes en spændende udstil-
ling om Vadehavet og Rømøs natur og kultur. Der 
er en udstilling af udstoppede dyr som bl.a. inde-
holder sæler og fugle samt en 4 meter lang barde 
fra en bardehval. Derudover finder man i udstil-
lingen en lille indføring i Vadehavets mysterier.

I bygningens sydlige ende er der en foredragssal, 
hvor der altid er skiftende udstillinger.

Du kan kigge i mikroskoper, og gå på opdagelse i 
en helt ny verden.

Turens varighed er på ca. 7 timer

HUSK GUMMISTØVLER!

TUR 5 – ALSTUR

TUR 6 – RØMØ

PRISER

PRISER

NYTTIGE LINKS

NYTTIGE LINKS

Vedr. priser, kontakt Universe på tlf. 8881 9500. 

Bemærk venligst,at I skal kontakte dem senest 14 dage 
før I ønsker at besøge dem.

Tønnisgård, entré pr. person kr.  22,-

Tønnisgård, entré pr. barn u/ 14 år kr.  10,-

Gruppepris for aktiviteter i 2 timer kr.  1.150,-

Gruppepris for aktiviteter i 2,5 timer kr.  1.400,- 
(de 2 gruppepriser er inkl. entré)

(se nedenstående hjemmeside for aktivietsmuligheder)

www.tonnisgaard.dk

www.universe.dk



Ribe Vikingecenter

På Ribe Vikingecenter er der hver dag en lang 
række af arbejdende værksteder og aktiviteter. I 
de arbejdende værksteder, kan du møde vikinger, 
som arbejder med håndværket med værktøj og 
teknikker, som er blevet rekonstrueret.

Du kan lave mel eller bage et brød og lade tan-
kerne gå 1000 år tilbage i tiden. Hvis du er modig 
kan du udfordre vikingerne i forskellige lege. Du 
kan f.eks. lege med stokke på en bevægelig træ-
stamme.

Du kan hjælpe tømrerne med at lave dyvler til  
husene eller beholde dem som souvenir. Mens  
du sidder og arbejder så tænk på, at der er brugt 
5000 alene i langhuset.

Der er også mulighed for en guidet rundtur af 1 
times varighed for, at få en nærmere indføring  
i vikingetiden.

Turens varighed er på ca. 7 timer

Ribe som er Danmarks ældste by, blev grundlagt 
i begyndelsen af 700-tallet.

Ribe har Danmarks ældste rådhus, og huse samt 
Danmarks ældste bindingsværk. Danmarks rekor-
den for fredede bygninger er ligeledes Ribes. 
Byen er desuden kendt for deres storke, som bor 
i reden på Det Gamle Rådhus.

Mest kendt er Ribe dog for byens Domkirke.  
Der er mulighed for at besøge kirken og nyde  
udsigten fra klokketårnet. Efter et par timers  
ophold i Ribe fortsættes turen mod vest til Vade-
havet.

Vadehavscentret ligger kun 600 meter fra Dan-
marks største natur- og vildtreservat – Vadeha-
vet. Vadehavscentret byder bl.a. på en naturud-
stilling, der præsenterer tidevandets og vade-  
havets dannelse samt dets storslåede dyreliv. 
Der er ligeledes en kulturudstilling, som fortæller 
om menneskets benyttelse af vadehavet. Endelig 
findes en stormflodsudstilling med et multimedie-
rum, som giver gæsterne en oplevelse gennem 
lyd, billeder, film og kulisser.

Et alternativ til de indendørs aktiviteter kan være 
at tage på tur med en naturvejleder. Der er mulig-
hed for at grave efter hjertemuslinger, tage på 
sæltur til Mandø (kræver dog en udvidelse af  

turen) m.v. Mættet af historie og frisk vadehavs-
luft kører vi herefter igen retur til Sønderborg.

Turens varighed er på ca. 7 timer

Alternativer i området:
• Fiskeri- og Søfartsmuseet
• Rømø og Mandø
• Wellings Landsbymuseum

HUSK GUMMISTØVLER!

TUR 7 – VESTJYLLAND

TUR 8 – RIBE DOMKIRE OG VADEHAVSCENTRET

PRISER

PRISER

NYTTIGE LINKS

NYTTIGE LINKS

Ribe Vikingecenter, pr. voksen kr. 110,- 
(gældende ved min. 20 personer)

Ribe Vikingecenter, pr. elev kr. 55,- 
(op til 13 år, gældende ved min. 20 personer)

Guidet rundtur i Vikingecentret kr. 600,- 
(varighed på 50 min.)

Rundvisning i Vadehavscentret kr.  600,-

Entré i Vadehavscentret, pr. barn* kr.  40,-

Entré i Vadehavscentret, pr. voksen kr.  80,-

*op til 14 år 

www.vadehavscentret.dk   –   www.visitribe.dk

www.mandoetourist.dk

www.ribevikingecenter.dk



Aabenraa
Har du modet, styrken og balanceevnen så kan 
Highpark Sønderjylland tilbyde dig et par spæn-
dende timer i trætoppene, i den smukke natur 
ved tunneldalen fra istiden.

Der er 4 baner i forskellige sværhedsgrader, så 
der er noget for alle – uanset hvilket niveau du 
er på, og hvad dit mod har lyst til. Aldersmæs-
sigt er du velkommen til en klatretur, hvis du er 
over 6 år og minimum 120 cm høj. 

Ud over de 4 klatrebaner, er der også etableret 
2 svævebaner, som krydser slugten på tværs. 

Der er ophold i 4 timer og vi kører derefter 
retur.

Turens varighed er på ca. 6 timer

Udturen køres via et stykke af Hærvejen – 
Danmarks ældste landevej. Her skal vi bl.a. 
se en kampestensbro, Urnehoved Ting og 
Hærulfstenen.

Hjemsted Oldtidspark er et museumscenter  
med et stort underjordisk museum, en aktivitets- 
og oplevelsespark, restaurant samt butik.

I det store underjordiske museum (Danmarks 
eneste), ledes man som i mulvarpegange skridt 
for skridt gennem 1000 års jernalder historie. 
I gulvene er der grave, og langs væggenes mon-
tre er der gravurner, der viser de originale fund.

Alt er gravet ud og lagt på plads igen. I videogra-
fen kan man se film om jernalderen og i “Fortæl-
lemosen” kan man høre historien om, hvordan 
jernalderlivet oplevedes gennem barneøjne for 
1600 år siden.

Hjemsted Oldtidspark har udarbejdet en skatte-
jagt: “Find oldtidsvejen”, der guider eleverne rundt 
og stiller spørgsmål om jernalderen m.m. Der  
er mange muligheder mht. rundvisninger og  
aktiviteter.

Via en spindeltrappe går man direkte fra museet 
op idet store gårdanlæg fra guldhornenes tid og 
videre ud i aktivitetsparken.

I højsæsonen er parken levendegjort med jernal-
derfamiler, hvor der er mange gør-det-selv aktivi-
teter, samt affyring af kastemaskiner hver dag. 
Desuden har de forskellige temadage f.eks. muse-

umsdage, børneaktivitetsdage, ilddage, buedage, 
oldtidsmad m.m.

4 uger i højsæsonen er helliget de gamle Romere. 
Her demonsterer “romerske legionærer” eller 
gladiatorer kampteknik og udrustninger.

På vejen hjem fra Hjemsted Oldtidspark køres via 
Gallehus ved Møgeltønder, hvor man fandt to 
guldhorn i 1639 og 1734.

Turens varighed er på ca. 7 timer

Alternativer i området:
• Hygum Hjemstavnsgård

TUR 9 – PÅ TUR I TRÆTOPPENE

TUR 10 – TILBAGE TIL OLDTIDEN

PRISER

PRISER

NYTTIGE LINKS

Kørsel med max 49 personer kr. 3.300,-

Bemærk venligst at prisen er eksklusiv entré. 
Se priser på www.highparksoenderjylland.dk/da/priser

Oldtidsparken 
(se hjemmeside vedr. entré og aktivitetspriser)

www.hjemsted.dk

Hjemsted Oldtidspark


