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Kære medlem                                                                                                 

 

Du og din ledsager inviteres hermed til foreningens arrangement i Sønderborg. 

 

                                          LØRDAG DEN  13. September 2014 
 

Med følgende program: 

    

             Kl. 12:00   Historiecenter Dybbøl Banke, Dybbøl Banke 16, 6400 Sønderborg 

           Frokost : Sandwich, øl/sodavand. 

  

             Kl. 13:10   Rundvisning på Dybbøl Banke - varighed 1½ time. 

                             

             Kl. 15:10   Hotel Comwell Sønderborg, Strandvej 1, 6400 Sønderborg 

 

             Kl. 15:30   Kaffe & kagebuffet 

 

             Kl. 18:00   3 retters menu/buffet 

          Kaffe efter middag. 

 

HISTORIECENTER DYBBØL BANKE 

På Historiecenter Dybbøl Banke træder du direkte ind i de dramatiske dage under krigen i 1864. Du bliver 

selv en del af dramaet, og du får ny viden om et af Danmarkshistoriens vigtigste slag.  

Hold alle sanser åbne, når du bevæger dig ind på området, hvor lyden fra de buldrende kanoner blandede 

sig med skrigene fra de sårede soldater. Gå på opdagelse i den historisk korrekte skanse og kig ind i 

barakkerne i soldaterbyen bag fronten, hvor trætte unge mænd hvilede ud mellem de blodige kampe.  

Resultatet af krigen i 1864 blev, at den multinationale danske helstat forsvandt. Danmark blev en 

national småstat og fik en del af det tabte Slesvig tilbage i form af Sønderjylland. Preussen blev til det 

ekspanderende tyske kejserrige, som siden gik under og blev til forbundsstaten Tyskland, som vi kender 

den i dag. Det er derfor et helt centralt kapitel i Europas historie, du finder her på historiecentret.  

  
Hvis du er klar til at indtage Historiecenter Dybbøl Banke, er vi klar til at give dig et brag af en oplevelse. 

Spændende, underholdende og dybt seriøst. 

 

 

Pris pr. medlem:    Gratis 

Transport :  Transport er for egen regning 

Pris pr.ledsager:    kr. 200.-         Reg.nr. 6735 konto nr. 1064422 HUSK NAVN 

Arrangementet er incl. Frokost og øl/vand, kaffe & kagebuffet, 3 retters menu/buffet samt  

kaffe efter middagen. 
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Der er også mulighed for overnatning på hotel Comwell i Sønderborg fra fredag til søndag eller 

lørdag til søndag. Vi har fået et super godt tilbud fra hotel Comwell. 

 

Pris:  Enkeltværelse pr. nat : 714,00 

  Dobbeltværelse pr. nat : 763,00 

Inkl. morgenbuffet lørdag kl. 07:00-10:00, søndag kl. 07:30-10:30 

Hotel Comwell : Ankomst kl. 15:00 Afgang kl. 11:00 

 

Gæster der har hotelværelse betaler værelse & drikkevarer ved afrejse. 

Gæster der kun deltager i arrangementet lørdag skal betale deres drikkevarer kontant. 

 

Fredag aften kan vi som turister opleve byen med en charmerende havnefront med caféer, 

restauranter og hyggelig bymidte med mange spændende butikker. 

 

 
 

 

 

Vi håber på stort fremmøde, tilmelding og hotel bestilling skal sendes til : 

Linda Fischer på mail linda.fischer@dhl.com eller på tlf. 43489506 – mobil 25121099 

SENEST mandag den 11. august 2014.   

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

mailto:linda.fischer@dhl.com

