
FYN ER FIN

Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Svendborgvej 3, 5762 V. Skerninge
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Du vil komme til at høre foredrag
om den fynske natur og kultur
og besøge historiske og
kulturelle seværdigheder. 

Hvert år laver vi unikke dagsture
og tager nye oplevelser med os
hjem – og der er derfor intet til
hinder for at deltage på kurset
igen og igen. 

Når vi ikke er på tur, hører vi
foredrag, synger højskolesange
eller snakker om stort og småt. 

Alle ture vil foregå med kyndige
guider med stort lokalkendskab
og historisk viden, og vores
følgebil er med hele vejen med
fornødenheder og assistance. 

Vores "basecamp" bliver på
Gymnastikhøjskolen på Ollerup,
og her er der rig mulighed for at
blive tanket op til de daglige
oplevelser.

Højskole er ikke noget, vi får, men
noget, vi skaber SAMMEN.

Gymnastikhøjskolen i Ollerup byder velkommen til
et kursus, hvor den fynske stemning er i højsædet.
Vi kombinerer foredrag, oplæg og samvær med
kørsel i det fynske landskab på motorcykel eller i
følgebil. Du vil opleve natur og kultur i form af
fynske godser, slotte og herregårde. 

3995,-
pris pr. voksen

01/12/21
 

tilmelding.ollerup.dk
Ved tilmeldingen betales

det fulde beløb

Tilmeldingen åbner

KULTURSKATTE OG NATURPERLER 
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TYPISK DAGSPROGRAM

07.30 Morgenmad
08:30 Afgang fra Ollerup
12.00 Middagsmad (madpakke)
16.30 Hjemkomst til Ollerup
18.00 Aftensmad
20.00 Aftenkaffe
21.00 Sang og samvær

GENEREL INFORMATION

Ved ankomst parkeres på
afmærket specialparkering til
MC foran hovedbygningen
Dagsture på hele køredage ml.
150-200 km
Frokost medtages i følgevogn
Lette og enkle aktivitetstilbud
Morgen-/aftensmad på skolen
Synlige køreveste skal bæres
Husk også badetøj


