Vadehavet
Søndag 26. – onsdag 29. maj 2019

Årets tur i Naturhistorisk Forening for Nordsjælland går til det sydvestlige Jylland –
nemlig Vadehavsområdet.
Vi vil koncentrere os om Nationalpark Vadehavet og de øvrige naturperler i dette
specielle område af Danmark.
Søndag den 26. 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
Ballumhus Hotel.
De næste dage vil vi bevæge os rundt i hele det store område. Af oplevelser/steder, vi
arbejder på at få med i programmet, kan nævnes Vadehavscentret, Draved Skov, Kongens Mose, Margrethe Kog, Nolde Museet, Sølsted Mose og Gram Lergrav.
Der vil selvfølgelig foreligge et detaljeret program, når tidspunktet for turen nærmer sig.
Vi overvejer på nuværende tidspunkt, om vi skal gøre plads til et begrænset grænseindkøb. Under alle omstændigheder er det vigtigt at tjekke passets gyldighed. Det skal
medbringes på turen til Noldemuseet.
Onsdag den 29. maj går turen hjemad. Vi stiler efter at være tilbage ved Hillerød Station senest kl. 18.

Dette er, hvad vi foreløbigt håber at få med i programmet. Vi tager forbehold for
ændringer undervejs.
Vi opfordrer som tidligere år alle deltagere til at tage deres naturhåndbøger med.
Vi har derved mulighed for at samles om aftenen og se på dagens fund, bestemme
planter og i det hele taget inspirere hinanden.
Logi
Vi bor på Ballumhus Hotel, Byvej 66-68, Husum-Ballum, 6261 Bredebro. Stedet ligger
meget tæt på kysten og er nabo til Nationalpark Vadehavet.
Pris
Turen er ved 40 deltagere beregnet til kr. 2.900,- pr.
person i dobbeltværelse.
Hvis man ønsker enkeltværelse er prisen kr. 3.400,-.
Prisen indbefatter transport med bus, entreer, ophold samt
morgenmad, madpakker (søndag undtaget) og 2-retters
menu.
Når alle tilmeldinger er indkommet, beregnes den
endelige pris, som bl.a. afhænger af deltagerantallet.
Depositum
kr. 500,- pr. person, hvis man vil bo i dobbeltværelse
kr. 501,- hvis man ønsker enkeltværelse
Tilmelding
Man tilmelder sig ved at indbetale depositum til
Arbejdernes Landsbank 5358 000247405
– så hurtigt som muligt.
Husk at oplyse navne på samtlige deltagere,
mailadresser og telefonnumre (evt. til kasserer
Charlotte Falsmar: charlotte@falsmar.dk).
Hvis der er overtegnet, får du/I besked om, at du/I er
på venteliste.
Tilmelding er bindende og såvel depositum som
restbeløb kan kun refunderes i tilfælde af afbud, hvis
tilbage-betalingen ikke medfører tab for arrangementet
eller foreningen.
Restbeløbet udmeldes senest 12. april.
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

