
Tirsdag 
11. juli
2023

Som en gigantisk bølgebryder ligger den ca. 40 km aflange ø ud 
for Slesvig-Holstens kyst.

Forbehold for ændringer i programmet
Panter Rejser er teknisk arrangør, medlem af 
Rejsegarantifonden nr. 1524. Panter Rejsers 
generelle bestemmelser er gældende.

Sild eller Sylt
Fantastisk 

natur

Tilmelding 
efter 

”Først til Mølle”

Inkl. i rejsens pris
✓ Kørsel i moderne 4- stjernet turistbus
✓ Dygtig og rutineret chauffør
✓ Rundstykke og kaffe
✓ Sejlads Rømø - Sild
✓ Lokalguide på Sylt/Sild
✓ Spisning på Sylt/Sild
✓ Togtransport, i bussen fra Westerland til Niebøll
✓ Afgifter, ansvarsforsikring og bidrag til 

Rejsegarantifonden

Pris kr. 749,-
Tilmelding til Johnny Jacobsen | 4045 3635 | 
aeldresagenjohnny@gmail.com senest d. 1. maj 2023

Tilmelding efter ”først til mølle” princippet

Ved manglende tilslutning tilbagebetales hele beløbet.

Sylt på tysk – Sild på dansk

I mange århundreder levede øboerne som søfolk, pirater og hvalfangere, men 
så opdagede beboerne på Sild turismen som indtægtskilde. Sild har mange 
ansigter. Der findes et Sild for de velhavende og et Sild for de virkeligt rige, et 
Sild for de helsesøgende og et Sild for de forlystelsessyge.

Afrejse og via Rømø til Sild
Kl. 08:00 går turen fra Hertug Hans Plads, Haderslev. Undervejs mod  mod 
Rømø får vi kaffe og rundstykke i bussen. Fra Havneby sejler vi med FRS 
Sildfærgen. Ved ankomst List venter vores dansktalende guide og Ø-rundturen 
på Sylt kan begynde.
Øen er 40 km lang nogle steder kun knap 500 meter bred og i 1857 begyndte 
badelivet i det nye badested ved havet, Westerland. Det er ikke kun turister, 
der er også sørget for, at naturen bevares. Efterhånden er næsten halvdelen af 
øen blevet udnævnt til fredet område. Sild har mange ansigter. Der findes et 
Sild for de velhavende og et Sild for de virkeligt rige, et Sild for de helsesøgende 
og et Sild for de forlystelseshungrende. I hovedbyen Westerland, med alle de 
eksklusive butikker, casinoer og cafér bliver der naturligvis et ophold.
Sidst på eftermiddagen med biltog via den 11 km lange Hindenburg-dæmning 
til fastlandet. Herfra er der kun et lille stykke til den danske grænse og vi er 
tilbage i Haderslev ved 18: tiden

Rejseholdet for
Haderslev Kommune
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