
NORDSJÆLLANDS TURISTFART BUSUDFLUGTER 
Stæremosen 10B 3250 Gilleleje, bus@nordsjaellandsturistfart.dk, Tlf. 48 30 15 22 

50 år med Nordsjællands Turistfart 1971-2021   

S E N S O M M E R U D F L U G T  
med Dagmarbryg, Skov Kro og Geoginer 

Torsdag den 23. september 2021 
Efter endt opsamling går turen fra Nordsjælland direkte til                                                                                                                                                                    
Ringsted, hvor første stop er Dagmarbryggeriet midt i byen.          
Her får vi rundvisning og ikke mindst smagsprøver på deres øl, 
samt mulighed for at købe øl med hjem.  
Efter besøget kører vi til Gyrstinge Skovkro hvor en herlig Ta’ 
selv frokostbuffet venter 
på os.  

Godt mætte sætter vi kursen mod Zen-garden i Vedde 
som er privatejet og anlagt af Jørgen. Zen-garden be-
står af to haver, den gamle have og den nye have. Der 
er ca. 24.000 kvadratmeter tilsammen. Haverne er bl.a. 
bygget op af 8000 tons store granit sten, fiskebassin og 
smukke blomster efter årstiden.                               

Netop i september står de ca. 2000 Geoginer i deres flotte 
farver. Rundtur i haven på egen hånd og derefter kaffe og 
kage inden hjemturen til Nordsjælland begynder, efter en 
dag med gode oplevelser på midt Sjælland    
     
 
 
 

                                              
 
 
 

 
Inkl. i pris: 

 
Opsamling og afsætning ifølge køreplan 

Bustransport i moderne turistbus t/r 
1 x Rundvisning med smagsprøver  

eller 1 x ophold ved Ringsted Outlet 
1 x Frokost - Ta’ selv bord 

1 x Entré til Zen garden 
1 x Kaffe og kage 

PRIS pr. person: Kr.  799,00 
 

Tilmeld dig på tlf. 48 30 15 22 eller på vores hjemmeside www.nordsjaellandsturistfart.dk 
OBS: Du modtager din billet på mail når vi har påført pladsnummer i bussen. Betalingsoplysninger fremgår af billetten. 

KØREPLAN 
08:00 Stæremosen 18:30 
08:15 Gilleleje St. 18:15 
08:30 Græsted syd 18:00 
08:45 Helsinge St. 17:45 
09:15 Hillerød St. 17:15 
10:30 Ringsted 
           Zen garden 16:00 

Mødetid 10 min. før afgang. 
Alle tider er cirka tider. 

Afgangstid og sted vil fremgå af 
din billet. 

 

ØL eller OUTLET ? 

Er du mere til at 

shoppe end smage øl, 

har du mulighed for et 

besøg i Ringsted 

Outlet i stedet for. 

 

Valget er dit… 

Oplys ved bestilling 

http://www.nordsjaellandsturistfart.dk/

