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H.C. Andersens Hus & Tidens Samling 
 
Odenses store nye attraktion - H. C. Andersens Museum, åbnede her i sommeren 2021. Selve 
bygningen er en arkitektonisk perle, der består af både udendørs og indendørs rum, - indendørs 
rum både over og under jorden. Museet tager digterens eventyr som udgangspunkt snarere ene 
den biografiske historie. Indholdet i museet er skabt i samarbejde med 12 anerkendte kunstnere 
fra ind- og udland, der tilsammen har skabt en udstilling hvor arkitektur, kunst, design, lyd, lys og 
billeder tilsammen giver en oplevelse af at møde Andersen gennem hans eventyr. Vi spiser frokost 
på enten Kong Volmer der ejer mottoet: ”En dag uden smørrebrød er en spildt dag” eller Den 
Gamle Kro, - kroen har til huse i en smuk bygning, der har rødder helt tilbage fra 1683.      
Efter frokost vil der være tid til oplevelser på Tidens Samling, der har til huse i Brandts Klædefabrik 
og er et af Odenses mest utraditionelle og meget uhøjtidelige museer. Her findes genstande fra det 
20. århundrede, - man må man sidde i møblerne, rode i skufferne, prøve tøjet og bladre i bøgerne. 
Museet har ligeledes en særudstilling, som offentliggøres i marts måned 2022. Tidens Samling 
startede som en privat samling, men blev med tiden så omfattende, at det nu er et museum. På 
museet har de ansatte en stor viden om de 20. århundrede, dette benyttes flittigt af både danske 
og udenlandske filmproducenter, der ofte henvender sig for at søge viden og effekter. Tidens 
Samling har udlejet tøj og genstande til en lang række produktioner her i blandt Badehotellet. 
Tidens Samling ligger på 3. sal, men der er elevator. Der bliver tid til at se på samlingen – eller 
slentre rundt i Odense, hvor Odense hvert år i uge 34, danner rammen om H.C. Andersens 
Festival. Hen ved eftermiddagstid kører bussen retur til Midt- og Vestjylland. 
 

 
 

Programforslag 
 
Dato Arrangør Program 
23.08.2022 Gislev Kl. 06:30 afgang fra Holstebro 

Kl. 06:50 afgang fra Aulum, ved stationen, Jernbanegade 
Kl. 07:10 afgang fra Vildbjerg, ved den gule bygning, bag hotellet 
Kl. 07:40 afgang fra Herning, Markedspladsen 
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Kl. 08:00 afgang fra Kibæk, Stationen, Ollingvej     
Kaffen og et rundstykke er klar i bussen. 
Kl. 09:50 forventet ankomst H.C Andersens Museum 

  Kl. 10:00 H.C. Andersens Museum opleves på egen hånd med 
høretelefoner  

  Kl. 12:00 Frokost på Kong Volmer eller Den Gamle Kro 
Kl. 13:30 Besøg på Tidens Samling eller tid på egen hånd   
Kl. 15:30 afgang fra Odense, kaffen er klar i bussen 
Kl. 17:30 forventet ankomst Kibæk 
Kl. 17:50 forventet ankomst Herning 
Kl. 18:20 forventet ankomst Vildbjerg 
Kl. 18:40 forventet ankomst Aulum 

  Kl. 19:00 forventet ankomst Holstebro 
 

NB: Gislev forbeholder sig ret til at ændre på rækkefølgen i programforslaget m.m. såfremt 
omstændighederne kræver det. 
  

Pris per person 
 
Pris per person:  Kr. 1195 (ved 45 betalende deltagere) 
 
Følgende er inkluderet i prisen: 

 Kørsel i 4-Stjernet turistbus med flysæder, fodstøtter, luftdyser, toilet og køkken med 
kaffemaskine og køleskab 

 Bus til disposition (under hensyntagen til køre- hviletidsbestemmelserne) 

 1 x kaffe samt rundstykke i bussen på udturen 

 Frokost på Kong Volmer eller Den Gamle Kro inkl. 1 gl. husets øl, vin eller vand  

 1 x entré H.C. Andersens Museum 

 1 x entré Tidens Samling 

 1 x kaffe i bussen på hjemturen 

 Turhjælper fra Ældre Sagen med på turen 
 
Tillæg: 
 

 Entréer hvor ikke andet er nævnt. 

 Afbestillingsforsikring: Kr.129 per person. 
 
 
 
 

Opsamlingssted 
 

Holstebro, Aulum ved stationen, Jernbanegade, Vildbjerg, ved Den Gule Bygning, bag hotellet, 

Herning Markedspladsen og Kibæk Stationen, Ollingevej. 
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Bestilling samt tilmeldingsfrist / deadline   
 
Turen udbydes først til mølle og med sidste tilmeldingsfrist fredag den 17. juni 2022. 
 
Tilmelding og information kan ske til egn lokalafdeling eller direkte til: 
 
Finn Rud Nielsen 
Tlf. 2572 3233 
Mail: Finn.Rud.Aulum@gmail.com  
 

 
Efter den 17. juni er tilmeldingerne bindende hvilket vil sige, at rejsen ikke kan refunderes. 
 

 

Der tages forbehold for udefrakommende ændringer ift. ovennævnte indhold. 
 

Rejsebetingelser: 

Det er en forudsætning for deltagelse, at man er selvhjulpen eller rejser med en personlig hjælper, 

såfremt dette er påkrævet. Er man afhængig af kørestol, rollator, krykker, eller går man generelt 

ikke godt, vil man ikke få det fulde udbytte af rejsen. Vælger man alligevel at deltage, må man 

have forståelse for, at resten af gruppen ikke kan forsinkes, og man må være indstillet på, at afstå 

fra visse udflugter efter rejselederens anvisning. Medbringer man rollator eller kørestol skal det 

aftales og oplyses ved rejsens bestilling, således at Gislev kan orientere hotel og transport. 

NB: Der er visse steder anført internetadresser om destination eller hotel. Gislev påtager sig intet 

ansvar for oplysninger, som hentes fra denne informationskilde. 

Gislevs privatlivspolitik 
 
Gislevs privatlivspolitik: https://www.gislev-rejser.dk/privatlivspolitik 
 

Standardoplysningsskema (B) 
 

Standardoplysningsskema (Del B):  
 
For aftaler om pakkerejser for andre tilfælde end dem, der er omfattet af del A  

 
Den kombination af rejseydelser, du tilbydes, er en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302.  
 
Du er derfor omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Gislev Rejser A/S er fuldt ansvarlig for den korrekte 
levering af den samlede pakkerejse.  
 
Gislev Rejser A/S har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine  
betalinger og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den/de går konkurs eller 
bliver insolvent(e).  
 
Centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302  
 

http://www.gislev-rejser.dk/
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• Rejsende vil modtage alle vigtige oplysninger om pakkerejsen, inden aftalen om pakkerejsen indgås.  

• Der er altid mindst én erhvervsdrivende, som er ansvarlig for den korrekte levering af alle de rejseydelser, der er      
inkluderet i aftalen.  

• Rejsende får udleveret et nødtelefonnummer eller oplysninger om et kontaktpunkt, hvor de kan komme i kontakt 
med rejsearrangøren eller rejsebureauet.  

• Rejsende kan overføre pakkerejsen til en anden person, med rimeligt varsel og eventuelt mod betaling af yderligere 
omkostninger.  

• Pakkerejsens pris kan kun øges, hvis særlige omkostninger stiger (f.eks. brændstofpriser), og hvis det udtrykkeligt er 
fastsat i aftalen, og under ingen omstændigheder senere end 20 dage inden pakkerejsens begyndelse. Hvis 
prisstigningen overstiger 8 % af pakkerejsens pris, kan den rejsende opsige aftalen. Hvis rejsearrangøren forbeholder 
sig ret til en prisstigning, har den rejsende ret til en prisnedsættelse, hvis de relevante omkostninger falder.  

• Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr og få fuld refusion af alle betalinger, hvis nogen af 
pakkerejsens væsentlige elementer, bortset fra prisen, ændres væsentligt. Hvis den erhvervsdrivende, der er 
ansvarlig for pakkerejsen, aflyser pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse, har de rejsende efter 
omstændighederne ret til refusion og erstatning.  

• Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr inden pakkerejsens begyndelse i tilfælde af 
ekstraordinære omstændigheder, f.eks. hvis der er alvorlige sikkerhedsproblemer på destinationen, som sandsynligvis 
kan påvirke pakkerejsen.  

• Rejsende kan endvidere til enhver tid inden pakkerejsens begyndelse opsige aftalen mod betaling af et passende og 
begrundet opsigelsesgebyr.  

• Hvis væsentlige elementer af pakkerejsen efter pakkerejsens begyndelse ikke kan leveres som aftalt, skal der 
tilbydes den rejsende passende alternative arrangementer uden yderligere udgifter. Rejsende kan opsige aftalen uden 
betaling af opsigelsesgebyr, hvis tjenesteydelser ikke udføres i overensstemmelse med aftalen, og dette væsentligt 
berører leveringen af pakkerejsen, og rejsearrangøren undlader at afhjælpe problemet.  

• Rejsende har ret til en prisnedsættelse og/eller erstatning, hvis rejseydelserne ikke leveres eller leveres mangelfuldt.  

• Rejsearrangøren skal yde bistand, hvis den rejsende er i vanskeligheder.  

• Hvis rejsearrangøren eller i nogle medlemsstater formidleren går konkurs eller bliver insolvent, refunderes 
betalingerne. Hvis rejsearrangøren eller i givet fald formidleren går konkurs eller bliver insolvent efter pakkerejsens 
begyndelse, og hvis pakkerejsen omfatter befordring, er de rejsendes hjemtransport sikret. Gislev Rejser A/S har 
oprettet beskyttelse mod konkurs eller insolvens hos Rejse Garanti Fonden. Rejsende kan henvende sig til denne 
enhed eller i givet fald denne kompetente myndighed, (Rejse Garanti Fonden, Røgelskær 11, 3.sal, 2840 Holte, 
telefon: 45878333, cvr: 86484218), hvis de nægtes ydelser som følge af Gislev Rejsers konkurs eller insolvens.  
 
Websted, hvor direktiv (EU) 2015/2302, som gennemført i national ret, kan findes: www.retsinformation.dk 
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