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Dag 1 – Ankomst
Fra kl. 15.00 kan du i ro og mag an-
komme til Dolphin Hotel Herning hvor 
du trygt og sikkert kan parkere din bil. 
Ankommer du med offentlig transport 
til Herning station kan du blive afhen-
tet og blive kørt til hotellet kl. 15, 16 
og 17.00. Alle 4 middage på hotellet vil 
være med fokus på økoligiske lokale 
råvare.

SMAGEN AF VESTJYLLAND

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

• Unik rejse - KUN med Ans Rejser

• Nyhed 2023

• Alle måltider inkluderet

• Fantastiske smagsoplevelser

• 5-stjernet hygge på Dolphin Herning

Ældre Sags medlem
Rabat kr. 500
Rabatkode: 
vestjylland2023

Smagen af Vestjylland bliver en af vore hovednyheder for sæson 2023. Den er skabt i direkte for-
længelse af vore succesrige danmarksrejser Smagen af Danmark og Smagen af Limfjorden. Også 
på denne rejse smager og oplever vi os igennem et unikt landskab, og besøger herlige ildsjæle der 
brænder for deres job og deres specialitet. Smagen af Vestjylland er krydret med god mad og drikke, 
smuk og barsk natur, samt rigtig gode fortællere der vil indføre os i den helt særlige kultur der 
opstår, når man lever med Vesterhavet som nabo. Vi bor på Dolphin Hotel Herning med 5-stjernet 
hygge, dejlige middage og skønt socialt samvær. Turene er i 4-stjernet bus med glade chauffører og 
Ans Rejsers festlige og velforberedte guider.

Dag 2 – Kræmmergård, Mallemuk-
ken, fortælling og sang med Bent 
Bro, Bovbjerg Fyr
Efter Dolphins flotte morgenmadsbuf-
fet skal vi med bussen fra hotellet. Før-
ste stop er hos Kræmmergård, hvor vi 
skal besøge Dorthe og Lars Kjærgård 
Pedersen, der dyrker æbler, jordbær, 
grøntsager og kartofler. Her skal vi 
have smagsprøver af deres friske råva-
rer. Herefter kører vi nordpå igennem 
Lemvig og til Thyborøn, hvor vi skal 
besøge den berømte restaurant Male-
mukken og have vores frokost. Efter 
frokosten kommer Bent Bro fra Tørfisk 
og underholder med fortællinger og 
sang. Om eftermiddagen kører vi til 
Bovbjerg Fyr, hvor vi skal nyde vester-
havsost, der bliver lagret i et ostelager 
meget tæt på fyret.

Dag 3 – Westjysk Smag, Hvide 
Sande, Bork Havn
I dag skal vi en tur til Vestjysk Smag i 
Skjern, hvor vi skal på en rundvisning 
og smage deres hjemmelavede eddiker 
og likører. Efter det spændende besøg 
kører vi til Hvide Sande, hvor vi skal be-
søge Verner fra Frisk Fanget Fisk.  Her 
skal vi have en dejlig frokost. Inden vi 
kører hjemover, tager vi til Bork Havn, 
hvor vi skal nyde vores eftermiddags-
kaffe.

Dag 4 – VW Retro museum, Ve-
dersø Vildt, Stauning Whisky,  
Lowlands Destilleri 
Efter morgenmaden kører vi turen til 
Ulfborg, hvor vi skal ind og se VW Re-
tro museet, hvor vi skal besøge Carsten 
og Sussi, der har et fint museum med 
Folkevogne og retroting. Herefter skal 
vi have en lækker frokost fra Vedersø 
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 AFGANGE VARIGHED PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer
√ Busudflugter i 4-stjernet luksusbus
√ Ophold i delt dobbeltværelse
√ 4 x morgenmad
√ 4 x aftensmad
√ Frokost på Mallemukken
√ Frokost og fortællinger på havnen i 

Hvide Sande
√ Frokost hos Vedersø Vildt
√ Eftermiddagskaffe ved Bovbjerg Fyr
√  Eftermiddagskaffe i Bork Havn
√ Rundvisning og smagsprøver hos 

Kræmmergård
√ Fortællinger og sang med Bent Bro 

på Mallemukken
√ Rundvisning og smagsprøver  

Westjysk Smag
√ Rundvisning og smagsprøver  

Stauning Whisky
√ Rundvisning og smagsprøver  

Lowlands Destilleri
√ Transport og udflugter ifølge        

program

√ Dansk rejseleder
√ Ans Rejsers Tryghedsgaranti
√ Skatter, afgifter samt bidrag til      

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person
• Enkeltværelse kr. 795,-
• Fast plads i bussen kr. 95,-

Dolphin Hotel Herning 3***
Et familiedrevet hotel med 56 værelser. 
Dejlig morgenmadsrestaurant, gode  
afslapningsområder, dejlige festlokaler, 
bar, og som altid tilstræber at du som 
gæst vil opleve 5-stjernet hygge. Hotel-
let er nyrenoveret, men har bevaret sin 
historie og charme. Hotellet er tæt be-
liggede på herningCentret, der er Midt-
jyllands største shoppingcenter.

Vildt. Bagefter kører vi til Stauning Whisky, der 
blev grundlagt i 2005 af 9 venner. Her skal vi 
have rundvisning og smagsprøver af de gyldne 
dråber. Efter besøget ved Stauning Whisky besø-
ger vi  Lowlands Destilleri, der producerer gin og 
likører.

Dag 5 – Afrejse
Efter den sidste omgang i hotellets skønne mor-
genmadsbuffet er det tak for denne gang og på 
gensyn. 

Cold Hand Winery

 14.08. - 18.08.

 10.04. - 14.04.  5 dage 4.995,-

 5 dage 4.995,-

 18.09. - 22.09.  5 dage 4.995,-

Bent BroMallemukken

Bovbjerg Fyr

VW Retro Museum

Westjysk Smag


