
Rejseriet  arrangerer en 4-dages tur  
til Flecht Kultur Festival i Lichtenfels 
for Pileforeningen, Odder Kreds 

16. - 19. september 2022 

 

Pris pr.  
person 

Kr. 3.599,- 



Kl. 07:00 Skanderborg Banegård Kl. 07:00 Skanderborg Banegård Kl. 07:00 Skanderborg Banegård Kl. 07:00 Skanderborg Banegård     

Kl. 07:45 Kolding, afk. 63, pendler pKl. 07:45 Kolding, afk. 63, pendler pKl. 07:45 Kolding, afk. 63, pendler pKl. 07:45 Kolding, afk. 63, pendler p----plads, Kokholmplads, Kokholmplads, Kokholmplads, Kokholm    
    

1. dag1. dag1. dag1. dag    

Efter opsamling sætter vi kursen mod grænsen. Herfra kører vi  med 

passende pauser videre ned gennem Tyskland. Vi kan nok godt blive 

enige om at den Tyske motorvej er lidt monoton…. Derfor vil Else 

Marie Pedersen fra Tempa  undervejs tilbyde en ”bus workshop” i 

Burkinaflet. Vi skal flette en mobiltaske i jutegarn og montere en læ-

derstrop i tasken 

Lichtenfels ligger næsten lige midt mellem Coburg og Bamberg, og 

når vi kommer frem venter hotellet os til indkvartering og aftensmad.  

Hotellet hedder meget passende, Korbstadthotel Krone og ligger dej-

ligt i grønne omgivelser. 
    

2. dag2. dag2. dag2. dag    

Efter morgenmad på hotellet går vi på kurvemarkedet. Hele Lichten-

fels står på den anden ende under kurvefestivallen. Festivallen og 

markedet er kendt i hele Europa og er både et mekka og et samlings-

punkt for kurve- og flette entusiaster. Her kan man finde alt indenfor 

pileflet fra de største til de mindste kurve, møbler, skulpturer, ja, det 

er faktisk kun fantasien, der sætter grænsen for folks kreativitet. Det 

er også her man kan opleve, hvordan det ædle håndværk har udvik-



let sig gennem generationer, og ikke mindste kan man næsten ikke 

undgå at blive inspireret til at gå i gang med sine egne projekter. 

Vi har sat en trailer på bussen, så man kan bare give den gas på ind-

købsfronten! 

Aftensmad på hotellet. 
    

3.dag3.dag3.dag3.dag    

Vi anbefaler en solid gang morgenmad på hotellet, så der er noget 

at stå i mod med, når vi tilbringer endnu  en god lang dag på kurve-

markedet. Skulle der være ønske om det, kan bussen også bruges til 

udflugtskørsel i lokalområdet. 

Aftensmad på hotellet. 
 

4. dag4. dag4. dag4. dag    

Efter morgenmaden kører vi 

op gennem Tyskland med 

passende pauser. Ved græn-

sen bliver der mulighed for 

lidt grænsehandel, inden vi 

fortsætter op gennem Jylland 

til Kolding og Skanderborg. 



Hovedgaden 54 2. th . 8220 Brabrand . Tlf. 86 39 43 66   

Info@rejseriet.dk / Medlemsnr. Rejsegaran%fonden 3168  

  Rejsefakta:    
 

Pris:      Kr.  3.599,- 

Enkeltværelsestillæg:  Kr.     300,- 
 

Prisen inkludererPrisen inkludererPrisen inkludererPrisen inkluderer    

• Buskørsel i 4 dage 

• Hjælpechauffør på ud- og hjemrejsen 

• Buskaffe og rundstykke på 1. dagen 

• 3 x hotelovernatninger med morgenmad og 3-retters middag 

• Trailer på bussen, så der er plads til at handle 

• Chauffør som rejseleder 

Indkvartering:    
    

Korbstadthotel Krone Korbstadthotel Krone Korbstadthotel Krone Korbstadthotel Krone ----    DDDD--------96215 Lichtenfels96215 Lichtenfels96215 Lichtenfels96215 Lichtenfels    

Telefon +49 9571 7850 Telefon +49 9571 7850 Telefon +49 9571 7850 Telefon +49 9571 7850     

    

Dette familiedrevne, 3-stjernede hotel ligger 
i rolige omgivelser ved Main-floden og kun 
1500 m fra markedspladsen.  Den histori-
ske bymidte kan nemt nås til fods på 20-25 
min.  
Alle værelser har eget bad og toilet og der 
er gratis WIFI i fællesområderne. 
Hotellets køkken er kendt for deres fränki-
ske-  og italienske specialiteter. 
 


