Sydvestfyn
Kristi Himmelfartsdagene 5. – 8. maj 2016
Igen i år tilbyder foreningen sine medlemmer et flerdages forårstogt. Vi skal i år besøge
Sydvestfyn, og bestyrelsen er derfor i fuld gang med at planlægge en spændende tur til en
række af landsdelens mest seværdige naturområder.

Program
Det foreløbige program ser således ud:
Torsdag morgen med bus fra Hillerød Station. Vi håber at kunne spise frokost nordvest for
Svendborg på toppen af Egebjerg Bakker i det lille, men enestående velbevarede overdrev
Rødme Svinehave. Eftermiddagen er endnu ikke planlagt, men vi regner med at være i hus
på Agernæs kl. 17.
Fredag morgen kører vi over Langøretangen til Helnæs
for at besøge det velplejede overdrevsareal Bobakkerne
og strandengsområdet Helnæs Made. Herefter skal vi ca.
25 km nordligere vandre langs Brænde Å i Fyns absolut
smukkeste ådal. Dagens naturområder er højt placerede,
selv på en national skala, og vores guide, Annita
Svendsen, der arbejder som biolog i Naturstyrelsen, har
indgående kendskab til dem.
Lørdag i Fåborgområdet. Vores guide, biolog Jesper Christensen, viser os rundt i
landskabsfredningen omkring Nørresø og Brændegård Sø og tager os med på en fodtur ved
Holstenshus: Skovstykket Gammel Dyrhave, slotsparken og de mange
fredede stendiger i det åbne land. Vi slutter dagen med et besøg på Fåborg
Museum, hvor vi får en introduktion til Fynbomalerne, og derefter selv kan se
os omkring i den herlige bygning.
Søndag morgen kører vi til ”De Fynske Alper”. Alle kender den statsejede
del: Svanninge Bakker, men få kender hovedområdet, der lokalt kaldes
Svanninge Bjerge. Dette område, der indtil de seneste år har været skovbevokset og privat
ejet, er købt af Bikubenfonden, der som ny aktør på naturområdet er i fuld gang med at
realisere sine spændende visioner.
Vi traver en tur med en stedkendt biologiformidler: Vi hører om planerne og landskabet, ser på
naturpleje og områdets dyre- og planteliv, falder i svime over udsigten fra Lerbjerg og spiser
vores madpakker – men kl. 13 kører bussen mod Hillerød.
Den videre planlægning kan naturligvis medføre ændringer i programmet.

Logi
Vi skal bo komfortabelt og naturskønt på Hotel Gl. Avernæs, der ligger
ved Helnæsbugten. Du kan forvente gode måltider og værelser med alle
fornødenheder.

Pris
Turen er foreløbig beregnet til 2.900 kr. pr. person, hvis man bor i et dobbeltværelse.
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Prisen indbefatter: Transport med bus, broafgift, entreer, og logi som beskrevet med
morgenmad, madpakker og 2-retters aftenmenu. Enkeltværelse kan fås mod en merpris på
500 kr.

Tilmelding, betaling og det med småt
Turen betales i to rater. 1. rate er et depositum. 2. rate opkræves først, når alle tilmeldingerne
er indkommet, og turens endelige pris kan beregnes. Du kan forvente at 2. rate skal betales i
begyndelsen af april.
1. rate udgør:
500 kr. pr. person, hvis man vil bo i dobbeltværelse
501 kr., hvis man ønsker enkeltværelse
Man tilmelder sig ved at overføre 1. rate til
foreningens konto i Danske Bank 1551 0001159003. Oplys navn/navne eller evt. ønsket
bofælle i forbindelse med betalingen.
Tilmeldingsfristen er 6. marts.
Deltagerantallet er begrænset til 49 personer. Vi benytter først-til-mølle princippet.
Tilmelding er bindende og såvel 1. rate som restbeløb kan normalt kun forventes refunderet,
hvis tilbagebetalingen ikke medfører tab for arrangementet eller foreningen.
Endelig vil vi gøre opmærksom på, at turen er for foreningens medlemmer, og at vi ikke er
medlem af rejsegarantifonden etc., men blot glade amatører, som forsøger at lave en god tur.
Det lover vi så til gengæld at gøre os al mulig umage med!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Spørgsmål vedr. tilmelding og betaling:

Leif Møller-Hansen
leif@moeller.mail.dk

Øvrige spørgsmål:

Tyge W. Kjær
6066 2226
twkjaer@outlook.dk
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