Odsherred
27. – 30. maj 2018

Udsigt mod Vejrhøj, der med sine 121 meter over havets overflade, er det højeste punkt i Geopark Odsherred.
(Foto: Claus Starup)

Årets tur i Naturhistorisk Forening for Nordsjælland går til det smukke Odsherred med det
unikke istidslandskab, den afvekslende natur, den særegne flora og det rige fugleliv.
De fleste kender området som et populært feriemål. Vi vil dykke ned i det mere ukendte
Odsherred, se på landskaberne og indsnuse de historiske steder.

Søndag den 27. maj kl. 9.00 starter turen med bus fra Hillerød Station med vores
traditionelle VIP-bus. Undervejs gør vi holdt forskellige steder, inden vi ud på eftermiddagen
ankommer til Hotel Højbysø. Vi regner med at have hotellet helt for os selv, hvis vi er mange
nok. Hotellet ligger centralt i Odsherred og er helt nyindrettet.
De næste dage vil vi bevæge os rundt i hele det store område. Af
oplevelser/steder om istidslandskab, fugleliv, flora, m.m., vi håber
at få med i programmet, kan nævnes Saltbækvig, Eskebjerg,
Vejrhøj, Hovvig, Nakke, Højsandet, Korshage, Skansehage,
Flyndersø, Sandflugtsplantagen, Korevlerne – Lagunetur, Gniben,
Klintebjerg, Nygård Sø, Ulkerup Skov med Skovfigurerne og den
forsvundne landsby, Tur i Nykøbing S. og omegn. Vi har lavet aftaler
med de mest kompetente guider.
Dette er i store træk de destinationer, vi håber at opleve på turen.
Et detaljeret program vil foreligge, når tidspunktet for turen nærmer
sig.
Hotel Højbysø
Læs mere her!
Onsdag den 30. maj går turen hjemad. Vi stiler efter at være tilbage ved Hillerød Station senest kl. 18.

Pris:
Turen er foreløbig beregnet til at koste kr. 2.900,- pr. person. Prisen indbefatter: Transport
med bus, entreer, ophold som beskrevet, 2-retters menu, madpakker (søndag undtaget),
morgenmad.
Tilmelding efter ”først til mølle” princippet.
Når alle tilmeldinger er indkommet, beregnes den endelige pris, som bl.a. afhænger af
deltagerantallet.
Hvis man ønsker enkeltværelse, kan det fås mod en merpris på kr. 500,-

Tilmelding:
Man tilmelder sig ved at indbetale depositum til kasserer Charlotte Falsmar, konto Danske
Bank 1551 1159003 – helst inden 1. marts.
Husk at oplyse navn(e), mail og telefonnummer.
Hvis der er overtegnet, får du besked om, at du er på venteliste.
Depositum:
kr. 500,- pr. person, hvis man vil bo i dobbeltværelse
kr. 501,- hvis man ønsker enkeltværelse
Restbeløbet indbetales senest 10. april
Tilmelding er bindende og såvel depositum som
restbeløb kan kun refunderes i tilfælde af afbud, hvis
tilbagebetalingen ikke medfører tab for arrangementet
eller foreningen.
Endelig vil vi gøre opmærksom på, at turen er for
foreningens medlemmer. Vi er ikke medlem af
rejsegarantifonden, men blot nogle 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
Hans Mølbæk
5125 0588
hans.molbak@gmail.com

Charlotte Falsmar
2164 3407
charlotte@falsmar.dk

Erik Thalling
2660 6960
erik.thalling@gmail.com

