
En“konge”tur
2 skønne feriedage i Midtjylland langs Gudenåen

Miniferie hos Holmriis B&B i Bjerringbro 
med vandretur på Trækstien til Høj Stene og Kongensbro

Kl 15 tager vi imod jer i “Herligheden” Storegade 24 midt i Bjerringbro.
Det er 300m fra stationen, så lad bare bilen blive hjemme.

Vi serverer frugt og en forfriskning i Pejsestuen når I ankommer.
I får herefter anvist jeres værelser.

Hos Holmriis B&B har vi overnatning på 4 forskellige adresser.
Vi foreslår nu at eftermiddagen bruges på at nyde byens nye torv “Niels Due Jensens Plads”

Til aften er der middag i Pejsestuen i Herligheden med mulighed for at deltage i Rom/Whiskysmagning kl 21.

Efter morgenmad kl. 8 i Pejsestuen i Herligheden sendes I afsted på en naturskøn vandretur ad Trækstien.
I kommer forbi Energimuseet og Gudenåcentralen ved Tange Sø.

Ved “Høj Stene” gør I holdt og lader tankerne og fantasien gå tilbage til år 600.
“Høj Stene” er en rekonstruktion af en skibssætning som måske er Jyllands ældste kongegrav.

På Kongensbro Kro skal I til frokost nyde kroens æggekage med sprød tørsaltet flæsk.
I bliver herefter kørt retur til jeres bagage i Herligheden. Vandreturen er på 20 km.

Vi siger farvel og håber I har haft nogle uforglemmelige og dejlige dage hos os.       

Pris pr. pers. i delt dobbeltværelse 995 kr
Pris for 3. person i ekstra opredning i samme værelse 895 kr

Prisen dækker:
Frugt og forfriskning ved ankomst

Aftensmad i Herligheden
1 overnatning i dobbeltværelse med morgenmad

Æggekage med vand/øl på Kongensbro Kro
Kørsel fra Kongensbro til Bjerringbro

Ekstra udgifter:
Drikkevarer til aftensmaden. 

Rom/Whiskysmagning (200 kr pr. pers.)

Ønsker I at forlænge opholdet kan vi anbefale en kanotur, en fiskedag og et besøg på Energimuseet.

Kærlig hilsen

Astrid & Niels Holmriis
Holmriis B&B · Storegade 24 · 8850 Bjerringbro · Mobil 2040 3672 · Astrid@holmriis.com

Holmriis.com
Ferien er med forbehold for Corona restriktioner. Vi tilpasser løbende programmet efter de anbefalede retningslinier.


