
 

   Grindsted Lokalafdeling                                                           TURE & UDFLUGTER 

 

Turarrangør (medlem af Rejsegarantifonden – Reg.nr.: 2501): 
Ansager Turist  ·  Rugvænget 13  ·  6823 Ansager  ·  Tlf. 75 29 70 17  ·   Fax. 7529 6003  ·  ansagerturist@ansagerturist.dk   ·   www.ansagerturist.dk 

UDFLUGT TIL SPROGØ                                                                            4. JUNI 2020 
 

 
Turen starter fra Lidl i Grindsted kl.: 8.00 
 
Vi kører til Nyborg. Undervejs nyder vi en kop kaffe og småkage. 
Inden vi får guiden ombord, nyder vi vores madpakke. 
Vi tager på en eventyrlig dag på Sprogø og i Nyborg, "Danmarks 
Riges Hjerte". 
Sprogø er en enestående og fredet ø i centrum af mere end tusin-
de års Danmarkshistorie. Vi hører om, hvad der gør Sprogø unik, 
og vi giver dig forståelsen for, hvad der binder Nyborg og Sprogø 
sammen i centrum af Danmarkshistorien. 
Lige fra Valdemars Borg blev anlagt på Sprogø som en del af 
Dan-marks forsvar mod Venderne til vore tiders transportkorridor 
via Storebæltsforbindelsen. 
Hjertet af det danske rige, er vitalt for forsyningen rundt i riget. Det 
er her alt passerer og sikrer livet i riget. Hjertet er ikke kun livsner-
ven, det er også den strategisk væsentligste del at beskytte. 
Alt dette ses netop (i overført betydning) med Storebæltsforbindel-
sen samt i Nyborg og på Sprogø med Valdemars Borg og Nyborg 
Slot. 
Vi kommer ikke ind i selve Fyrtårnet eller Pigehjemmet. 
Vi passerer betalingsanlægget i Halsskov 2 gange. 
Men ikke kun kongen på Nyborg Slot havde øje for Sprogøs fortræf-
feligheder. Grundet sin isolerede placering i Storebælt, har Sprogø 
et helt enestående dyre- og planteliv, som ikke findes andre ste-
der. Herudover har den danske stat brugt Sprogø til at adskille let-
færdige og løsagtige piger og kvinder fra den anstændige del af be-
folkningen. 
Udover Sprogø tager vi på byvandring i Nyborg, "Danmarks Riges 
Hjerte", der er meget mere end Sprogø og en motorvejsbro. 
Nyborg er central i Danmarkshistorien. Både dengang og i dag. Vi 
vil gerne give dig mulighed for at opleve Nyborg og høre om den 
historie, der gør Nyborg og Nyborg Slot så unik en helhed, at der 
arbejdes på at blive kandidat til UNESCOs Verdenskulturarv. 
På vejen hjem nyder vi en lille sandwich i bussen og en kop kaffe. 
 

Forventet hjemkomst kl. 18.30 i Grindsted. 
 

Der er ikke aftensmad med i denne tur. 

Pris kr. 550,-  
Prisen dækker: 
Buskørsel, kaffe i bussen, madpakker, sandwich i bussen. 6 timers guidet tur til Sprogø og Nyborg. 
 

Ansager Turist opkræver betaling 
Turhjælper: Lone Bjørn                                    Ret til ændring forbeholdes. 
 
Bindende tilmelding og information om betaling m.v. til: 
Lone Bjørn, tlf. 20150780 - e-mail: loneogpreben@hotmail.com - senest den 21. maj 2020 

 
OBS: Turen på Sprogø er ikke egnet for gangbesværede eller kørestolsbrugere… 
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