Langeland
Kristi Himmelfartstur 13. – 16. maj 2010
Turen foregår med bus fra Hillerød Station (Carlsbergvej) torsdag den 13. maj. kl. 10.00 og
slutter søndag den 16. maj kl. ca. 16.
Lidt om indholdet:
På vejen til Langeland passerer vi Tåsinge. Her vil vi gøre holdt ved Valdemar Slot, køre vestpå
til Vejlen, hvor alle 4 arter lappedykkere og de fleste danske andearter yngler og sydpå til
Monnet med mange vadefugle og unik plantevækst, inden vi når Rudkøbing, hvor vi bliver
indkvarteret på Hotel Rudkøbing Skudehavn, som er opført i 2008.
Hotellet er vores base i 3 dage med daglig morgenmad, smørselv-madpakke og aftensmad.

Om fredagen kører vi sydpå for at besøge Dovnsklint, Gulstav Mose, Tryggelev Nor, Klise Nor
og evt. Langelandsfortet. Undervejs passerer vi de mange hatbakker, og vi møder
stævningsskov, bl.a.en af landets største ved Dovnsklint. På alle lokaliteterne venter
oplevelser for både botanikere og ornitologer.
Lørdag vil vi besøge Ristinge Klint og Nor (hvis vi ikke når det om fredagen) og Skovsgaard (
Danmarks Naturfonds økologiske herregård), inden vi kører lidt nordpå til Tranekær Slot og
Slotspark evt med en afstikker til Stengade Skov og Strand, hvor Oehlenschläger blev
inspireret til ”Der er et yndigt land”.
Søndag vil vi besøge Apotekerhaven i Rudkøbing (hvis den er åben) og derefter køre lidt
nordpå, så langt vi kan nå, inden vi vender næsen mod Fyn og Sjælland.
Med os på turen har vi vores ”husornitolog” Frands Jensen, og på Langeland vil vi alliere os
med naturvejleder John Theilgaard og pensioneret skovrider Henning Staun.
Pris:
Vi har foreløbig beregnet prisen til 3.200 kr. pr. person (tillæg for enkeltværelse 150 kr.).
Den endelige pris afhænger af deltagerantallet.
Tilmelding/depositum:
Man kan tilmelde sig ved at indbetale et depositum på
600 kr. i delt dobbeltværelse eller
601 kr. i enkeltværelse
pr. person til foreningens konto i Danske Bank 1551 1159003 senest mandag den 8.
marts.
Husk at anføre tydeligt navn og adresse på de personer, tilmeldinger gælder.

Tranekær Slot
Restbeløbet forfalder fredag den 9. april.
Prisen dækker transport, overnatning, fuld forplejning (- drikkevarer) og guidning.
Tilmelding er bindende, og depositum kan kun refunderes, såfremt foreningen aflyser turen
pga. for få tilmeldte.
Restbeløbet kan i tilfælde af afbud kun refunderes, hvis tilbagebetalingen ikke medfører tab for
foreningen.
Endelig gør vi opmærksom på, at turen naturligvis kun er for foreningens medlemmer, og at
foreningen ikke er medlem af rejsegarantifonden.
Med venlig hilsen
Niels Erik Rasmussen
og
Hans-Henrik Ibfelt
Tlf. 48 27 82 19
Tlf. 48 25 11 59
nerasmussen@gmail.com
ibfelt@tdcadsl.dk
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