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1.095,-

Tylstrup Kro !!!
I Tylstrup på den gamle hovedvej mellem Nørresundby og Brønderslev i Vendsyssel ligger landsbyen 
Tylstrup med sin kongeligt privilegerede kro. Kroen skriver sin historie tilbage til 1644, og de gamle 
og gode traditioner for gæstgiveri præger stedet den dag i dag. Straks man træder ind ad kroens dør, 
fornemmer man den historiske atmosfære. 
Brug kroen som udgangspunkt til besøg hos Vendsyssels herligheder – eller tag en bytur til Aalborg, 
kun 22 km syd for kroen.

Godt gæstgiveri - og mere end 350 års traditioner

SPAR KR. 224,-

Pris i kr. 
pr. person 
i db.værelse 849,-
Barn max. 8 år i ekstra opredning incl. 
1 børnemenu: 200,-

2 overnatninger 
2 x morgenbuffet 
1 x 3-retters menu efter køkken-

 chefens valg på dag 2

Ankomst alle dage i 2012.

70L
2161

1.095,-

Næsbylund Kro og Hotel !!!
Et nyt menneske kan være en ven, du endnu ikke har mødt. Måske gør du det her hos os på Næsby-
lund Kro og Hotel, 4 km fra Odense centrum. Personalet er som gamle bekendte, og skulle du i det 
fjerne høre alpehornsmusik, da er det kromutter, der spiller på sit yndlingsinstrument. 
Oplandet byder på mange spændende oplevelser med skov, strand, havn og endda en hellig kilde lige 
over for kroen. Her er man hjemme, når man er ude, siger gæsterne. Det er vi stolte af, og vi glæder 
os til at byde dig velkommen.

Fyn er fi n - H.C. Andersens Odense

SPAR KR. 500,-

Pris i kr. 
pr. person 
i db.værelse 1.698,-

4 x overnatning
4 x morgenbuffet 
4 x dagens 2-retters menu og kaffe
3 x billet til oplevelsesudfl ugt

    Vælg mellem: Odense Zoo, H.C. Andersens  
    Hus, Den Fynske Landsby, Danmarks Jern-
    banemuseum, Egeskov Park og Automobil-
    museum m.fl .

Ankomst hver mandag frem til 24.09.2012.
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1.095,-

Hotel Korning Kro !!!
”Hvor der er en kirke, er der en kro”. Denne talemåde passer i den grad på den lille landsby Korning vest 
for Horsens. Kroen ligger i et område, der indbyder til både trave- og cykleture ad vidunderlige stier. I 
nærområdet er der pragtfulde travestier ved Bygholm og i ”det danske Schweiz” ved Vandværkssøen i 
Egebjerg. Ønsker man at cykle, byder området bl.a. på Naturstien (den nedlagte jernbane) mellem 
Horsens og Silkeborg. I sommerperioden kan man cykle rundt om Horsens Fjord, da en lille cykelfærge 
indsættes mellem Alrø og Snaptun – en tur på ca. 52 km. Naturen omkring Horsens fjord er helt unik 
med sine små øer.

Aktiv om dagen - afslapning om aftenen

SPAR KR. 300,-

Pris i kr. 
pr. person 
i db.værelse 990,-

2 x overnatning
2 x morgenbuffet
1 x 2-retters menu dag 1 efter 

 køkkenets valg
1 x 3-retters menu dag 2 efter 

 køkkenets valg
1 x madpakke til dagens aktiviteter 

 incl. 1 kildevand
Ankomst mandag - fredag frem til 14. december 2012.
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Læserrejser

Som læser af avisen får du disse specielle læsertilbud

Nordfalsters AvisNordfalsters Avis

Barn u. 15 år i ekstra opr.: 800,-

Enkeltvær.: 2.298,- Barn i ekstra opr.: 849,-

Bestil nu på:

76 26 19 60
og oplys: Rabatkode 2161 samt priskode
Åbent hverdage kl. 8.30-16.00

Ingen ekspeditions- og afbestillingsgebyr 
Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl

Teknisk arrangør:

Det er med stor glæde, at 
Vordingborg og Guldborg-
sund Kommuner noterer sig, 
at forligspartierne er blevet 
enige om at realisere en ny 
forbindelse over Storstrøm-
men med 2 jernbanespor og 
2 vejbaner og at partierne i 
efteråret vil se nærmere på 
! nansieringen af broen.

Borgmester i Vordingborg 
Kommune Henrik Holmer 
udtaler:
”Det er den helt rigtige løs-
ning, som partierne peger 
på. Der fi ndes ikke alterna-
tiver til en løsning med 2 
jernbanespor og 2 vejbaner. 
Men det er meget vigtigt, at 
den nye Storstrømsbro også 
indbefatter en passage for 
lette trafi kanter. Der skal og-
så være plads til cyklister og 
gående, som ellers vil være 
henvist til Bogø færgen, hvil-
ket vil være et problem for 
cykelturismen i regionen. 
En passage for lette trafi kan-
ter er naturligvis forbundet 
med omkostninger, men der 
er tale om et lille beløb i for-
hold til den samlede anlægs-
omkostning”.
For Vordingborg og Guld-
borgsund Kommuner be-
tyder en ny Storstrømsbro 

med 2 jernbanespor og 2 
vejbaner, at mulighederne 
for at skabe regional vækst 
og udvikling forbedres mar-
kant. Dette ville ikke have 
været tilfældet, såfremt der 
var blevet peget på en løs-
ning uden vejbaner på Stor-
strømsbroen. 
En ny analyse fra rådgiv-
ningsfi rmaet Grontmijs 
viser, at en nedlæggelse af 
vejbanerne på Storstrøms-
broen ville føre til et pro-
duktionstab på 6,8 mio. kr. 
om året og et tab af brutto-
værditilvækst på 3,2 mio. kr. 
om året for Vordingborg og 
Guldborgsund Kommuner. 
Set over en 10 årig periode 
vokser produktionstabet til 
74,3 mio. kr. og et tabet af 
bruttoværditilvækst vil vokse 
til 34,5 mio. kr. 
Borgmester i Guldborgsund 
– John Brædder udtaler:
”Analysen viser med al ty-
delighed, at den fremtidige 
Storstrømsbro naturligvis 
skal være monteret med 
vejbaner. Det er både sam-
fundsøkonomisk og regio-
naløkonomisk fornuftigt. 
Det er den eneste rigtige 
løsning, der samtidig sikrer, 
at Sydsjælland og Falster får 
forbedret de fysiske ram-

mebetingelser, hvilket er en 
afgørende betingelse for, at 
vi kan skabe vækst og udvik-
ling i vores del af landet ”.   

Togtrafi kken over Stor-
strømsbroen vil opleve en 
voldsom stigning efter reali-
seringen af Femern Bælt for-
bindelsen. Således forventer 
Grontmij i analysen, at der 
dagligt skal passere mini-
mum 120 tog i døgnet, hvil-
ket skal ses i lyset af, at der 
i 2011 passerede 80 daglige 
persontog på Storstrøms-
broen. Denne stigning in-
kluderer godstog, som med 
Femern Bælt forbindelsens 
realisering skal over Stor-
strømsbroen i stedet for som 
nu Storebæltsbroen.

Borgmester Henrik Holmer 
og borgmester John Brædder 
siger samstemmende:

”En ny Storstrømsbro vil 
forbedre togkapaciteten 
markant. Det skal udnyttes 
til at give vores mange pend-
lere til Hovedstadsområdet 
en bedre køreplan, der ind-
befatter bedre køretider og 
bedre togfrekvens. Det vil 
forbedre vores geografi s mu-
ligheder som bosætnings-
område, at du kan komme 
oftere og hurtigere til Kø-
benhavn”. 

Den rigtige Storstrømsløsning 
indbefatter passage for lette 
tra! kanter

Lolland-Falster har fået sin 
egen krimi. 

En kvinde forulykker i sin 
bil og havner på retsmedi-
ciner Pia Holms bord. Først 
da hun er færdig med ob-
duktionen opdager Pia, at 
det er hendes tidligere stu-
dieveninde Mona. Den ube-
hagelige oplevelse gør hende 
fast besluttet på at opklare 
venindens død, der hurtigt  
viser sig at være en mordsag. 
Krimien, af den debuterende 
lokale krimiforfatter Gitte-
mie Eriksen, bringer læseren 
rundt på især Falster, men 
også med afstikker til Lol-
land, i jagten på at opklare 

mordet på en ung kvinde fra 
Nordfalster.

Gittemie Eriksen er ny 
i krimigenren og krimien 
Bedraget er den første i en 
planlagt serie om retsmedi-
ciner Pia Holm og kriminal-
assistent Lars Andersen. 

Jeg synes Sydhavsøerne har 
fortjent at få sin egen krimi. 
Vi har mindst lige så meget 
at byde på som den sven-
ske skærgård, siger Gittemie 
Eriksen, der skriver i sin fri-
tid og fi nder inspiration alle 
steder. - Mine sønner driller 
mig altid med, at jeg ikke 
kan se et nyt sted uden at 
blive inspireret til en scene i 
en af de bøger, jeg er ved at 

skrive eller i bunken af idéer, 
jeg har liggende.

Gittemie Eriksen er født 
og opvokset på Falster og 
bor, efter en afstikker til Kø-
benhavn i studietiden, uden 
for Nykøbing F med mand, 
børn, katte og hund. Til hver-
dag arbejder hun  på rådhu-
set og fritiden går foruden 
skriverier med at istandsætte 
familiens landejendom.

Krimien Bedraget af Gitte-
mie Eriksen kan bl.a. bestil-
les på saxo.com eller købes i 
Bog & Idé i Nykøbing F. Den 
er også på vej i ibooks-butik-
ken på ipad/iphone.

Mord og bedrag

Gittemie Eriksen har begået en 
krimi om et mord på en kvinde 
fra Nordfalster.


