
 
 

Agri Nord 
Program 
 

Sydfyn & Svendborgrevyen 
26.-28. juli 2023 

 
Onsdag d. 26. juli 
Kl. 08.00 Afgang Agrinord, Hobrovej 437, 9200 Aalborg. 
Kl. 08.45 Opsamling i Terndrup ved købmanden. 
Kl. 09.00  Opsamling Hadsund Rutebilstation. Ned gennem Jylland til Fyn. Undervejs 

serveres formiddagskaffe. Vi har kaffe og rundstykker med i bussen. Ligeledes er 
der frokostpakker med fra SuperBrugsen i Hadsund. 

    

  
 
På Fyn forlader vi motorvejen straks efter Lillebæltsbroen og kører fra Middelfart direkte mod 
Assens og Svanninge Bakker med frokost- og kaffepause undervejs, 
Sidst på eftermiddagen ankomst og indkvartering på Hotel Christiansminde**** i Svendborg. 
Aften Efter indkvartering middag på hotellet 
 
Torsdag d. 27. juli 
kl. 08.30 Busafgang fra hotellet mod Faaborg 
Kl. 10.00 Afgang fra Faaborg med færgen til Lyø – en af de mange smukke øer i det 

sydfynske øhav. En lokal guide og ildsjæl tager os med rundt på øen – både i bus 
og til fods og der bliver tid til at nyde en sandwich som frokost undervejs. 

 

   
 



 
 

Kl. 14.40 Sejler vi retur med færgen via Avernakø til Faaborg, hvorfra vi kører tilbage til 
hotellet for at ”friskes op” til aftenens program. 

Efter aftale Afgang fra hotellet 
Kl. 18.00 Ankomst til Svendborg Revyteater ”Rottefælden” – revyplatte inden forestilling 
Kl. 20.00 Svendborg Revyen 2023 
Ca. 22.30 Retur til Hotel Christiansminde 
 

   
 

Fredag d. 28. juli 
Formiddagen er fri – det kunne være en gåtur i det flotte strandnære område eller en gåtur ind 
til Svendborg Havn (ca. 1,8 km hver vej). 
 
Kl. 12.00 Afrejse fra Hotel Christiansminde. Vi påbegynder hjemrejsen mod det nordjyske 
med frokostpause undervejs. 
 
Ca. 16.00 Hjemkomst Hadsund Rutebilstation 
Ca. 16.15 Hjemkomst Terndrup ved købmanden 
Ca. 17.00 Hjemkomst Agrinord Aalborg  
 
Pris ved 45 deltagere: 
Pris for turen som beskrevet kr. 3.995,-. Tillæg eneværelse kr. 1.570 kr.  
Prisen er inkl. alle entreer, de nævnte måltider, rundstykker og madpakke på udturen. 
 
Som I kan se af prisen, er den steget i forhold til sidste år – ALT er steget, især hotel- og 
brændstof. 
 
Tilmelding & betaling: Hurtigst muligt til sekretær Ann Mikkelsen: mikkelsen.ann@gmail.com 
 
Ved tilmelding betales kr. 1.000/person (angiv navn+revy) og resten senest den 1.juni 2023. 
Beløbet indsættes på konto nr. 9035-1980115565 
 
Vi har reservationerne indtil den 1.3.2023. Er vi da ikke minimum 45 deltagere, må turen 
desværre aflyses. 
 
Bedste hilsner Ann Mikkelsen, sekretær 

mailto:mikkelsen.ann@gmail.com

