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Gruppetilbud til Ældre Sagens lokalafdelinger – med gratis buskaffe 

Skal jeg hjælpe jer med at komme på tur til Lolland? 

Agdal Tours henvender sig til grupper, som gerne vil opleve Lolland i fællesskab.  

Jeg hjælper jer med at sammensætte jeres dagsudflugt, så den bliver en dejlig oplevelse for jer.  

Måske har I særlig interesse for haver, herregårde eller kirker – I ønsker måske at se Femern-

forbindelsens byggeri eller få en særlig oplevelse i ”Globen”, som viser klimaforandringerne på en 

ganske særlig måde. 

Dagens program krydres med en dejlig frokost og en kaffepause ved bussen. 

Hvordan kommer vi afsted til Lolland? 

Jeg hjælper jer med at sammensætte programmet – I sørger selv for bestilling af bus, så det er nemmest for jer.  

Jeg tager med på udflugten, så I kan få den samlede fortælling i forhold til det emne eller de udflugtsmål, som I vælger. 

Kort sagt:  Jeg tager kærlig hånd om jeres tur til Lolland. 

Hvad koster det? Prisen for en dagsudflugt afhænger af indholdet og eventuelle udgifter til entréer og besøgsmål                          

– en heldagstur koster 700 - 900 kr. pr. person incl. frokost og incl. anslået busudgift ved et deltagerantal på min. 30 personer. 

 

Kontakt mig, så vi kan tale om, hvordan vi sammen kan lave jeres fine tur rundt på Lolland.  

Anne-Mette Agdal  

Uddannet Turistfører og ejer af Agdal Tours  

Tlf.: 26 65 41 69 - Mail: info@agdaltours.dk – hjemmeside: www.agdaltours.dk 

  

Tidligere gæster har skrevet:  

• ”Tak fordi du med entusiasme, iver og stor viden fik fortalt os om Lollands- og Falsters mange fortræffeligheder” 

• ”Det var en stor oplevelse” 

• ”Det var da en forrygende dag. Tak Anne-Mette. Du er sgu go’!” 

• Tusind tak, Anne-Mette, for en dejlig gåtur i Maribo med efterfølgende sejltur med Anemonen” 

• ”Vi tog alt det gode omkring landskab, erhverv, historie og ikke mindst glæden ved det hele, som du delte med os, til os. 
Vi har alle lyst til at se mere til Lolland.”   
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