
ISLE OF MAN · ISLE OF MAN · ISLE OF MAN

ISLE OF MAN –”øperlen” mellem konge- 
rigerne England, Skotland, Irland & Wales

Forlænget weekend 5 dage
Afrejse fra Sønderborg Lufthavn  

Torsdag den 27. juli 2023 · Hjemrejse mandag den 31. juli 2023

Jeg har fornøjelsen at præsentere en 
spændende nyhed for sommeren 2023 
Isle of Man byder på masser af spændende historie, flotte 
kyster, fascinerende natur, borge, mildt klima, og ikke 
mindst hovedbyen Douglas med sine ca. 30.000 indbygge-
re. Vikinger, skotter, nordmænd og englængere har gennem 
tiden regeret på Isle of Man. I dag er øen selvstyrende, men 
hører under det engelske kongehus med kong Charles som 
royalt overhoved. 
På turen til Isle of Man vil jeg være 
vært og dansk rejseleder. 
Glæd dig.

VELKOMMEN TIL
5 SKØNNE DAGE PÅ ISLE OF MAN
Finn Granberg Hansen

Alt dette er inklusiv
✔ Fly direkte fra Sønderborg Lufthavn
✔ Gratis parkering i Sønderborg Lufthavn
✔ 15 kg bagage + 5 kg håndbage (pr. pers.)
✔ Let måltid på ud- og hjemrejse. Drikkevarer købes
✔ Transport til og fra hotel
✔ 5 dage/4 nætter på Sefton Hotel ****
✔ Dobbeltværelse/eller enkeltværelse
✔ Skøn morgenbuffet
✔ Byvandring med parlamentsbesøg og lokalguide
✔ Ø-tur / heldagsudflugt sydlige Isle of Man
✔ Ø-tur / heldagsudflugt/vest og nordlige Isle of Man
✔ Turpas til transport og seværdigheder på Isle of Man 

(Kan bruges til dagen på egen hånd)
✔ ”Isle of Man - med fly” rejseleder på turen
✔ Lokale rejseledere (engelske)
✔ ”Isle of Man - med fly” repræsentanter i lufthavnen
 

Nyhed 2023
ISLE OF MAN

Pris pr. person 

kr. 6.950 

Emil Ernst Vej 122 · 7442 Engesvang · Tlf. 61 20 05 40 (mandag-fredag kl. 10.00-15.00) eller www.bornholmmedfly.dk

Isle of Man



 

Sefton Hotel ****                       
Hotellet ligger tæt på havnepromenaden og få skridt 
fra handelsgaderne.
Et helt unikt hotel med pragt af victoriansk arkitektur. 
Hotellet har panoramaudsigt over Douglas Bay.

Vi skal bo på de flotte atriumværelser med masser 
af plads. Hotellet har desuden unik indendørs Atrium 
pool og have område.
Både  Atrium dobbelt- og enkeltværelser giver mulig-
hed for at slappe af og nyde roomservice på  balkonen 
med udsigt over den fantastiske Atrium Water Garden.
”Sir Normans Bar” tilbyder en gastropub-menu og en 
omfattende drinksmenu. På barens store tv-skærm 
bliver de store sportsgrene vist live.
”Harbour Lights at the Sefton” restaurant tilbyder mor-
genmad, brunch, gourmetfrokoster, eftermiddagste, 
ginsmagning og middag.
Bordreservation til aftenspisning anbefales.

REJSEPROGRAM:
Dag 1
Afrejse fra Sønderborg Lufthavn torsdag morgen
Transport til hotellet for aflevering af bagage
Frokost på egen hånd
Udflugt: Byvandring i Douglas med besøg i parlamen-
tet

Indtjek på Sefton Hotel i Douglas ****
Velkomstmøde
Velkomstspisning (købes på stedet er ikke inklusiv)

Dag 2
7.00 - 10.00 Stor morgenmadsbuffet
Dagen på egen hånd
Mulighed for masser af oplevelser med Isle of Man 
tur-pas som er inklusiv i arrangementet
Aftensmad på hotellet eller i byen Douglas (ikke inkl.) 

Dag 3
7.00 - 10.00 Stor morgenmadsbuffet
09.15 - 17.15 Heldagsudflugt/bus med engelsk lokal-
guide. Isle of Man syd (frokost på egen hånd) 
Aftensmad på hotellet eller i byen Douglas (ikke inkl.) 

Dag 4
7.30-10.00 Stor morgenmadsbuffet
09.15 - 17.15 Heldagsudflugt/bus med engelsk  
lokalguide Isle of Man vest og nord (frokost på egen 
hånd) 
Aftensmad på hotellet eller i byen Douglas (ikke inkl.) 

Dag 5
7.00 - 10.00 Stor morgenmadsbuffet
10.00 Udtjekning af hotellet
På egen hånd. (Nyd området med de sidste  
oplevelser og indkøb inden hjemrejse)
(Vi flyver sidst på eftermiddagen mod Danmark)
Afgang mod Douglas Lufthavn
Ankomst Sønderborg Lufthavn først på aftenen

Kan tilkøbes:
• Eneværelsestillæg kr. 1.500 (Begrænset antal)

Velkommen til Isle of Man 
Efter 2 ½ times flyvning fra Sønderborg lander vi på Isle of Man – i det Irske 
Hav. 
Hovedstaden Douglas dominerer livet på Isle of Man og med dens godt 
30.000 indbyggere udgør den omkring en tredjedel af hele øens befolkning. 
Isle of Man har et lidt mindre areal end Bornholm, men har dobbelt så mange 
indbyggere.
Det er også i hovedbyen Douglas, vi finder øens eget parlament Tynwald  
House of Keys som efter sigende skulle være mere en 1.000 år gammelt.
Vi får fornøjelsen at deltage på en spændende rundvisning på  
ankomstdagen.

Ud over Isle of Mans eget ’Hvide Hus’ findes det historiske Gaiety Theatre fra 1899, samt byens blomster- 
pyntede rådhus som højdepunkter i byen Douglas.
Havnekanalens marinaområde byder på restauranter som har fisk og skaldyr på menukortet.
Douglas er og bliver knudepunktet for øens turisme og kultur. Dagligt er der fra havnen transport med skib til 
England og Irland.

Vi skal desuden udforske Isle of Man på to spændende heldagsudflugter, samt en halvdagsudflugt på  
ankomstdagen. Douglas er udgangspunktet for vores 5-dages tur.

VELKOMMEN



Dag 1 – Byvandring i Douglas (inklusiv)
Ankomst til Isle of Man sidst på formiddagen 
Transport til Sefton Hotel Douglas ****
Vi sætter bagagen på hotellet.
Frokost på egen hånd.
Herefter byvandring med lokalguide (engelsk)
Vi besøger spændende steder i hovedbyen Doulas.
Turens sidste stop vil helt eksklusivt være et besøg i 
regeringsbygningen Tynwald House of Keys med pri-
vat rundviser.
Turens varighed ca. 3 timer med små stop og korte 
afstande.
Tjek ind på hotellet.
Mulighed for fællesspisning på det skønne hotel, Sef-
ton Hotel ****

Dag 2 – På egen hånd (inklusiv turpas)
Vi har inkluderet et 1-dags Go Explore Heritage-kort 
som giver dig/jer gratis adgang til de lokale Isle of 
Man busruter/sporvogn/damplokomotiv samt sevær-
digheder.
Vi kan foreslå følgende på jeres fridag:
1) Tag den elektriske sporvogn fra Douglas til Laxey 

for at se det store Laxey-hjul og fortsæt derefter til 
øens højeste bjerg, Snaefell. 

 Turen kan forlænges til Ramsey i den nordlige del af 
øen.  Byen Ramsey er en malerisk victoriansk hav-
neby med flere moler, den smukke Mooragh Park 
og adskillige butikker og spisesteder. 

2) Med damplokomotiv fra Douglas til den sydlige del 
af øen og besøge Castletown og Port Erin. 

 En unik dag med en af de sidste dampbaner på de 
britiske øer.

 Aftensmad på hotellet eller i byen Douglas (ikke in-
klusiv).

Dag 3 – Heldagsudflugt/Sydlige Isle of 
Man (inklusiv)
Guidet bustur til den sydlige del af Isle of Man. 
Vi besøger spændende historiske steder såsom Cast-
le Rushen, Rushen Abbey, Cregneash, samt de victori-
anske byer Port Erin / Port St. Mary.
Frokoststop på The Sound Cafe (ikke inkluderet) som 
er placeret på det sydligste punkt af Isle of Man med 
fantastisk panoramaudsigt til den lille ø - Calf of Man.
Sidst på eftermiddagen er vi tilbage i hovedbyen Dou-
glas efter en dag fuld af oplevelser.
Aftensmad på hotellet eller i byen Douglas (ikke 
inklusiv).
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Isle of Man
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Dag 4 – Heldagsudflugt/Vest- og  
nordlige Isle of Man (inklusiv)
Guidet bustur til St John’s, Peel & og den nordlige 
del af Isle of Man
En kort bustur der tager os til Peel, en kystby og fi-
skerihavn, der lokalt er kendt som solnedgangsby. Her 
vil vi komme forbi de spændende steder som House 
of Manannan Museum, Peel Castle, Kipper Yards, 
havnen og promenaden. Motorcykelentusiaster kan 
besøge Leece Museum på Peel havn, som har en ud-
stilling af TT & MGP-vindende racermaskiner, vintage- 
og offroadcykler - alle anbragt i the Black Hole Prison. 
En fængselscelle, hvor gerningsmænd sad fængslet i 
gamle dage.
Efter afgang fra Peel følger vi kystvejen til Kirk Michael, 
hvor vi tager den berømte TT-vej videre til Jurby, hvor 
vi besøger det gamle transportmuseum. Frokoststop i 
Milntown (ikke inkluderet) på anbefalet cafe.

Dagens sidste stop er byen Ramsey, hvor der også 
bliver lidt tid på egen hånd inden turen går tilbage til 
Douglas efter endnu en dag fuld af oplevelser.
Aftensmad på hotellet eller i byen Douglas (ikke inkl.) 

Dag 5 – Hjemrejsedag (inklusiv turpas)
Da vi først skal flyve fra Isle of Man midt på eftermid-
dagen er der rig mulighed for at få de sidste oplevelser 
med på øen som f.eks. indkøb i hovedbyen Douglas 
– eller måske et museumsbesøg  eller en tur med de 
berømte hestevogne langs Douglas havnefront. 
Igen på turens sidste dag kan I benytte jer af turpas-
set (som er inkluderet i arrangementet) til endnu flere 
oplevelser.

God hjemrejse.


