EN KLASSE FOR SIG
Nyd livet og mærk verden ved Vesterhavet
Tre dage med Verdensballetten på Nørre Vosborg
og en perlerække af håndplukkede oplevelser ved
havet, fjorden og på heden.
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MELLEM PAKKE
Søndag 5. august - tirsdag 7. august

kr. 4.495,-

pr. person i dobbeltværelse.

Turen er tilrettelagt som ”kør-i-egen-bil”-oplevelser ved hav, fjord og hede.
Oplev det hele i eget tempo. Der er tale om en eksklusiv pakke med kun 20 pladser.
Book inden 1. juli 2018 på www.nrvosborg.dk/klasse

Inkl. alle oplevelser, alle måltider og
drikkevarer til alle måltider.
Enkeltværelse + 600 kr.

VERDENSBALLETTEN FOR LIVSNYDERE

Kombiner den storslåede kulturoplevelse på en af Danmarks ældste og
smukkeste herregårde med håndplukkede oplevelser i Vestjylland.
I ved, hvordan man nyder livet og holder af oplevelser i særklasse. Derfor har vi sammensat en pakke med enestående oplevelser, hvor I får
både kultur og natur i verdensklasse serveret på et sølvfad, så det gør godt langt ind i sjælen.
Vesterhavet er en af Danmarks allerstørste attraktioner. På denne tur finder I ro under den høje himmel og bliver samtidig overrasket over
kulturens dybe rødder i det vestjyske. Her møder I mennesker med passion, som de med glæde deler med jer.
Vi har sammensat en pakke, som vil overrumple de fleste med sans for det gode liv. Vi glæder os til at byde jer velkommen til Verdensballetten på Nørre Vosborg og til efterfølgende at vise jer alt det bedste, som området også byder på. Velkommen til tre dage i en klasse for sig.
Med venlig hilsen
Trine Jakobsen, adm. direktør, Fonden Nørre Vosborg.

EN KLASSE FOR SIG

HIGHLIGHTS

Fakta om turen

rating 		Oplev Verdensballetten på Nørre Vosborg med Masterclass og eksklusiv Meet and Greet
efter forestillingen.

Pris

Pakkepris pr. person i dobbeltværelse 6.495 kr. Tillæg for enkeltværelse 900 kr.
Drikkevarer til måltiderne er med i prisen.

Indhold

Verdensballetten på Nørre Vosborg kombineret med en perlerække af
håndplukkede oplevelser i Vestjylland. Der er tale om oplevelser, der er 		
umulige at sammensætte selv.

Varighed

Tre dage med to overnatninger på Hotel Nørre Vosborg.

Deltagere

Maks. 20 personer kan deltage i denne pakke.
Mulighed for køb af en større eller en mindre pakke. Se nrvosborg.dk/klasse

Tidspunkt

Søndag 5. august til tirsdag 7. august 2018.

Rejseform

I kører rundt til oplevelserne i egen bil og får udførlige vejledninger undervejs.

Arrangør

Nørre Vosborg i samarbejde med Countryside Break samt lokale aktører.

rating 		Bo på Hotel Nørre Vosborg i skønne værelser indrettet med danske designikoner.
rating 		Tag i H.C. Andersen fodspor på Nørre Vosborg. Oplev herregården med guide og spis en
udsøgt middag i Riddersalen.
rating 		Oplev Klosterheden med kronhjorte og bævere, mød gastronomiske ildsjæle i Lemvig,
drik kaffe i kunstnerhjem, og bliv fascineret af naturens storhed på kanten af Danmark 		
ved Bovbjerg Fyr.

OM NØRRE VOSBORG
Nørre Vosborg er en af Danmarks ældste herregårde med rødder helt tilbage til slutningen
af 1200-tallet. De ældste af de nuværende bygninger er fra 1570’erne, og stedet oser af
sjæl og historie. I 2004-2008 blev Nørre Vosborg renoveret med betydelig støtte fra
Fonden Realdania.
Herregården fremstår i dag funklende flot med respekt for både fortid og nutid. Fonden
Nørre Vosborg står bag en lang række kulturelle arrangementer på stedet, mens Hotel Nørre
Vosborg driver restauranter, hotel og kursusfaciliteter.
På Nørre Vosborg finder du alt det, der giver ro i sjælen og nydelse i hverdagen.

SØNDAG 5. AUGUST:

VERDENSBALLETTEN PÅ NØRRE VOSBORG

Fra kl. 16.00

Tjek ind på Hotel Nørre Vosborg. I bor i et dobbeltværelse indrettet
med klassiske danske designikoner. En gave venter på værelset.

Kl. 17.00

Velkomstdrink i Riddersalen, hvor Fonden Nørre Vosborgs direktør
Trine Jakobsen fortæller om stedet og oplevelserne, der venter.

Kl. 17.30

Herremandens Menu. 2-retters menu inkl. vin og kaffe.

Kl. 19.30

Intro til Verdensballettens forestilling: Se resultatet af Masterclass med
Verdensballettens dansere samt børn og unge fra Det Kongelige Teaters 		
balletskole i Holstebro og Dansk Talentakademis danselinje.

Kl. ca. 22.00

Eksklusivt for vores gæster:
Meet and Greet danserne fra balletten inkl. godnatdrink.		
Overnatning på Hotel Nørre Vosborg.

MANDAG 6. AUGUST:

NØRRE VOSBORGS FORTÆLLINGER

Til kl. 9.30

Morgenmad i Sydladen.

Kl. 18.00

Velkomstdrink i fangekælderen.

Kl. 10.00

I H.C. Andersens fodspor. Rundvisning på Nørre Vosborg med guide. Hør bl.a.
om H.C. Andersens ophold på herregården, og om dengang kongen sad på 		
das med Etatsråd Tang i 1861.

Kl. 18.30

3-retters middag inkl. vin og kaffe i Riddersalen.

KL. 21.00

Farvel og tak for denne gang.

Kl. 11.30

Vi laver frokost med kokken ved brændekomfuret i det originale køkken på 		
herregården. Herefter spiser vi frokosten sammen og drikker et glas vin til.

Kl. 15.00

Kaffe.
Herefter Nørre Vosborg og omgivelserne på egen hånd.
Vi har flere turforslag klar til jer.

TIRSDAG 7. AUGUST

MELLEM HAV OG FJORD

Oplev Klosterheden vågne, smag på Lemvig, sejl på Limfjorden, drik kaffe i privaten hos kunstner, og nyd Jens Søndergaards Museum og Bovbjerg Fyr helt tæt på Vesterhavet.

viser os nogle af skovens hemmeligheder. Morgenmaden består selvfølgelig
af friskbagt brød og specialiteter fra skoven produceret af Klosterheden
Vildt A/S, der er en af de eneste virksomheder i Danmark med autorisation til
håndtering af vildt.
Vi besøger gårdbutikken på herregården Holmgaard i udkanten af skoven. 		
Her byder direktør Charlotte Reenberg på unikke smagsoplevelser og
fortæller, hvorfor kvaliteten af vildt er så meget højere end hos andre former
for kød.

Smukke Nørre Vosborg ligger midt i den barske og dragende vestjyske natur, som byder på
langt mere end flade marker, ren luft og åben himmel. Naturen og kulturen er underfundig og
rig på oplevelser, som I ikke finder magen til andre steder i hele kongeriget.
Kl. 8.00

Vi mødes i Klosterheden, der er et af de største skovområder i Danmark
med vilde bestande af både krondyr, bævere og en enkelt ulv eller to.
Her spiser vi morgenmad i det fri sammen med erfaren jæger, der 			
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Kl. 9.30

Fra Klosterheden kører vi til havnen i Lemvig, hvor vi møder de to
Lemvig-drenge Peter Mortensen og Thomas Henriksen, som står bag
eGastro.dk

Kl. 10.00

eGastro er et iværksættereventyr, der leverer kvalitetsfødevarer fra Vest-		
jylland til kræsne kunder over hele landet. For et par år siden høstede
Peter Mortensen og Thomas Henriksen prisen som Danmarks bedste
Guldkants-iværksættere. Peter og Thomas fortæller os om Lemvig og tager
os med på en sejltur i et fantastisk træskib på Limfjorden, hvor vi ser de
bølgende bakker og den hyggelige by fra sin skønneste side.

Kl. 12.00

På fjorden spiser vi Vesterhavs Tapas med brus eller skum, inden vi igen
lægger til i den hyggelige limfjordshavn.
Hos eGastro tæt på havnen pakker vi de bøffer, som senere på dagen indgår
i vores aftensmad.

Kl. 14.00

Eftermiddagskaffen drikker vi hos keramiker Lone Pedersen i Remmerstrand
lidt længere nede ad Limfjordskysten. Under navnet LoPe har Lone både 		
værksted, butik og bolig på samme adresse og byder ind i privaten til hjemmebagt kage og kaffe. Der er selvfølgelig også tid til at kigge på Lones smukke
kunsthåndværk og komme bag om hendes kreativitet i værkstedet.
Lone er uddannet keramiker på Århus Kunstakademi og er samtidig
professionel blomsterbinder. Kombinationen af keramik, blomster og
vestjysk lune og natur er en autentisk oplevelse i særklasse.

Kl. 15.30

Vi bryder op og kører så langt vestpå, vi kan komme, nemlig til Ferring, der 		
ligger på kanten af Vesterhavet med en storslået udsigt ud over det åbne hav.

Kl. 16.00

Vi mødes på Jens Søndergaards Museum, hvor vi får fortællingen om Jens
Søndergaard, der var en af de væsentlige skikkelser i dansk modernisme
i starten af 1900-tallet. Han var ekspressionist, og hans foretrukne motiver var
havet og landskabet. Her er begge dele storslået. Fra museet kører vi den 		
korte vej til Bovbjerg Fyr, hvor vi møder fyrmoster Lene Christiansen, der
fortæller om de to fyrtårne – skibenes fyrtårn og menneskenes fyrtårn.
I dag er Bovbjerg Fyr først og fremmest et brusende kulturhus drevet af
frivillige ildsjæle fra lokalområdet.
Alt imens bliver vores gode råvarer fra eGastro forberedt til en dejlig middag.
Sammen slutter vi dagen af ved Fyret, hvor der er dækket op med hvide duge
og udsøgte lokale råvarer, som vi nyder med den enestående havudsigt.
Menuen indeholder selvfølgelig også den gode Vesterhavsost, som netop 		
modner på et specialbygget lager ganske tæt på Bovbjerg Fyr.

Kl. 21.00

Vi siger farvel og tak for denne gang.

SÅ MEGET SKAL VI OPLEVE
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T i l m e l d i n g p å w w w. n r v o s b o r g . d k / k l a s s e
Søndag 5. august 2018

Verdensballetten

• Velkomst med velkomstdrink.
• Herremandens Menu inkl. vin og kaffe.
• Introduktion af forestillingen med resultatet af
Masterclass.
• Forestilling.
• Eksklusivt Meet and Greet med danserne efter
forestillingen inkl. godnatdrink.
• Overnatning på Hotel Nørre Vosborg.

Mandag 6. august 2018

Fortællinger fra Nørre Vosborg

• Morgenbuffet i Sydladen.
• I H.C. Andersens fodspor. Oplev herregården med guide.
• Spis frokost tilberedt i det gamle køkken.
Inkl. drikkevarer til maden.
• Kaffe.
• Nørre Vosborg og omgivelserne på egen hånd.
• Velkomstdrink i fangekælderen.
• 3-retters middag inkl. vin og kaffe i Riddersalen.

Tirsdag 7. august 2018

Mellem hav og fjord
•
•
•
•
•
•

Morgenmad blandt kronhjorte og bævere i Klosterheden.
Jæger fra Klosterheden fortæller om livet i skoven.
Sejltur på Limfjorden med Peter og Thomas fra eGastro.
Besøg hos eGastro, hvor vi pakker kødet til aftensmaden.
Kunstnerbesøg med kaffe i privaten hos Lone Pedersen.
Besøg på Jens Søndergaards Museum på kanten af
Vesterhavet.
• Fyrmosteren tager imod på Bovbjerg Fyr.
• Middag med Danmarks bedste udsigt.
Turen er kør-selv.

Kun kr. 4.495,-

Alle oplevelser, alle måltider
og drikkevarer til alle måltider
samt overnatninger er
med i prisen.

PRAKTISK INFO
En klasse for sig er arrangeret og udbudt af Nørre Vosborg
i samarbejde med Countryside Break
og udvalgte vestjyske aktører, der er klar til at give jer en
række ekstraordinære oplevelser ved Vesterhavet.
Der er kun plads til 20 deltagere.
Vi gennemfører arrangementet ved mindst 10 deltagere.
Forbehold mod ændringer i programmet.

Udover denne mellem pakke tilbyder vi en fuld pakke
med fire dage og tre overnatninger samt en lille pakke
med to dage og én overnatning.
Se mere på www.nrvosborg/klasse
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Yderligere oplysninger og booking på www.nrvosborg.dk/klasse

Vembvej 35 | 7570 Vemb | Tlf. 9748 4897 | nrvosborg.dk

Turen er kør-selv med håndplukkede oplevelser i Vestjylland serveret på et sølvfad.
Alt i en klasse for sig. Prisen er inkl. alle oplevelser, alle måltider, drikkevarer til alle måltider
samt alle overnatninger.

peoplez.dk

Oplev Verdensballetten i unikke rammer på Nørre Vosborg kombineret med to overnatninger
fra søndag 5. august til tirsdag 7. august 2018.

