Tranedans i Vattenriket
Lørdag den 31. marts - søndag den 1. april

Vi tager igen i år til Vattenriket, lidt tidligere end sidste år, for at opleve tranernes spændende parringsdans og se tranerne gå til overnatning på Pulken. - Vi selv overnatter på det
smukke gamle Bäckaskog Slott (anneksbygningerne). Udover at besøge Pulken med tranerne vil vi naturligvis også på turen besøge adskillige andre af Skånes bedste naturområder.
Planlægningen heraf er endnu ikke helt på plads, men vi kan da nævne, at vi bl.a. vil besøge
Forsaker med Skånes største vandfald (bjergvipstjert, vandstær, lille flagspætte, grønspætte). Håslövs ängar, efter sigende Vattenrikets bedste lokalitet for ande- og vadefugle. Frands
Jensen vil være vores ornitologiske hjælper.
Pris for turen: kr. 1550, pr. person, ved 40 tilmeldte. Endelig pris
afhænger af deltagerantallet. Tillæg for enkeltværelse: kr. 175,00
Værelserne kan være forskellige. Mange har bad og toilet på værelset,
enkelte er med fælles bad og toilet til deling mellem 2 værelser.
Inkluderet i prisen på denne bustur er en lækker 3-retters menu, morgenmad, og "smørselv-frokostpakke" til søndag.
Tilmelding kan kun foregå ved indbetaling af depositum på:
Kr. 400,- per person i dobbeltværelse.
Kr. 401,- per person i enkeltværelse
inden 1. marts, på foreningens girokonto: 115-9003 eller via netbank til Danske Bank:
Regnr. 1551 kontonr. 1159003. Hvis man ikke kan overføre penge via netbank, kan man
gå ind i en afdeling af Den Danske Bank og få dem til at overføre pengene.
Restbeløbet indbetales senest 15. marts, når vi kender deltagerantallet.
Vi gør opmærksom på at tilmelding er bindende og at såvel depositum som restbeløb kun
kan refunderes i tilfælde af afbud, hvis betalingen ikke medfører tab på arrangementet.
Endelig gør vi opmærksom på, at turen kun er for foreningens medlemmer, at vi ikke er medlem af rejsegarantifonden, men blot er nogle glade amatører, som forsøger at lave en god tur.
Det lover vi så til gengæld at gøre os al mulig umage med!
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