
Guidet tur på Juelsmindehalvøen
-Busturen tager 1 1/2 time

Kør ad de smalle, snoede veje 
rundt til oplevelser på den 
frodige Juelsminde halvø. 
Turen går blandt andet
til havnebyen Snaptun, hvor 
man kan nyde udsigten over 
Horsens �ord. Flere steder på vejen kan man opleve 
udsigtspunkter med kig til vandet i de omgivende  
�orde og Kattegat.  Oplev gamle landsbyer med 
bindingsværksgårdene beliggende tæt langs de 
svungne landsbygader, stationsbyer og den unge 
havneby Juelsminde.

Vejen går også forbi �ere herregårde placeret i smukke 
omgivelser. På turen passerer vi Palsgaard gods med 
den specielle kombination af smuk historisk herregård 
og moderne industri. Her hører vi om godsejerne og 
deres betydning for egnen.

Tilvalg til turen - Vrigsted kirke
- Varighed ca. 1/2 time.

På vejen Koksfourt i Vrigsted ligger 
byens kirke.  Her lod man ved den 
seneste restaurering kirkerummet 
stå råt, så byggematerialer, 
ændringer på bygningen og spor 
efter forskellige tiders kalkmalerier 
stod tilbage. Det har skabt et helt 
unikt kirkerum uden fortilfælde i Danmark.  

Kom med på en spændende heldagstur til den smukke 
Juelsminde-egn, der grønt og frodigt ligger omkranset 
af hav og �ord.

I turen indgår: 
- Besøg på landsbymuseet Glud Museum
- Guidet omvisning på Glud Museum
- Tur i egen bus rundt på Juelsmindehalvøen med
  museumguide ombord.

Samlet pris: 80 kr. pr. person.

I prisen er inkluderet entré på museet, 1 times 
omvisning på museet og guidet tur i egen bus med 
lokal guide på ca. 1 1/2 - 2 timers varighed

Vi anbefaler, at man afsætter en samlet tidsforbrug til 
denne pakke på 4-5 timer.

          

Nyd mad som vor moder lavede den. Museets café 
tilbyder traditionel hjemmelavet mad i hyggelige 
omgivelser. 

Vælg mellem følgende retter:

Hovedretter:
1. Flæskesteg med karto�er, sovs, og tilbehør          95 kr.
2. Gammeldags oksesteg med glaserede 
     perleløg, karto�er, gulerødder og sovs    115 kr.
3. Tre frikadeller med rugbrød og rødkål       45 kr.

Dessert: 
1. Fløderand med frugt           30 kr. 
2. Hjemmelavet �ødeis med sæsonens tilbehør       45 kr.

Ka�e/the ad libitum:
1. To halve boller og lagkage          60 kr.
2. To halve boller           30 kr.
3. Lagkage            45 kr.
    

Omvisning Glud Museum med guide
Under besøget på museet får man en guidet tur med 
faguddannet personale. Her kan man komme på besøg 
i landsbyens hjem og høre om livet på landet fra 1662 
-1928. Kig ind i kogekonen Marthas simple bolig, oplev 
bondefamiliens travle liv på den �rlængede gård 
Badensminde, og få spændende fortælling om museets  
grundlægger,  Søren Knudsen. 

GLUD MUSEUM
TURE FOR GRUPPER I EGEN BUS

HELDAGSTUR FOR 80 KR. PR. PERSON

MAD OG DRIKKE
MUSEETS KAFFESTUE TILBYDER ALLE 
HVERDAGE FROKOST TIL SELSKABER

TUR MED BUS
HØR SPÆNDENDE FORTÆLLINGER OM 

JUELSMINDE-HALVØEN 

 


