Røsnæs
Torsdag 27. – Fredag 28. maj 2021
Naturhistorisk Forening for Nordsjælland har hermed fornøjelsen at invitere jer til
”Årets tur” - i år over 2 dage - til det naturskønne Røsnæs.
Inspirationen til netop denne lokation kom i forbindelse med det spændende foredrag af Morten Lindhard: ”Er Danmark et skovland?” den 24. august 2020. Det vil på denne tur også være
Morten Lindhard, der vil guide os på hans hjemmebane: ”Røsnæs.”

De forventede naturoplevelser vil overordnet dække flora, fauna, geologi og historie.
Torsdag den 27. maj 2021 kl. 09:00
går turen med bus fra Hillerød Station,
med vores traditionelle VIP-bus til
”Røsnæs Naturskole & lejrskole”.
Guidet tur i spændende diversitet.
Transport til ”Danhostel, Kalundborg
Vandrerhjem”.
Fælles aftensmad og hygge.
Mulighed for en aften-gå-tur omkring
Middelalderbyen / Højbyen, som vi bor
klos op ad.
Fredag den 28. maj 2021
Guidet tur omkring Røsnæs, hvor vi har fokus på områdets geologi.
Fælles frokost ved Strids Mølle.
Her er bl.a. mulighed for at se isfugl og vandstær.
Eftermiddagen tilbringes omkring Tissø hvor vi forventer at finde rigtig spændende
flora og fauna.
Herefter bustransport til Hillerød station, hvor vi ankommer kl. 17:30.
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Logi
Vi bor på Danhostel, Kalundborg Vandrerhjem, Stadion Alle 5, 4400 Kalundborg.
Stedet ligger centralt mellem havnen og den gamle bydel.
Pris
Turen er beregnet til at koste
Kr. 1.400,00.- pr. person, hvis man bor i enkeltværelse.
Kr. 1.250,00.- pr. person, hvis man bor i dobbeltværelse.
Prisen indbefatter transport med bus på hele turen.
Guide, fælles aftensmad, overnatning, morgenmad, frokost fredag.
(Drikkevarer for egen regning).
På vandrerhjemmet er der mulighed for påfyldning af kogende vand på egne termokander.
Tilmelding efter ”først til mølle ”
Man tilmelder sig ved at indbetale depositum til kasserer Charlotte Falsmar, konto
Arbejdernes Landsbank 5358 0247405 helst inden 15. marts 2021.
Depositum
Kr. 500,- pr. person, hvis man vil bo i dobbeltværelse.
Kr. 501,- pr. person, hvis man ønsker enkeltværelse.
Tilmelding er bindende og såvel depositum som restbeløb kan kun refunderes i tilfælde af afbud, hvis tilbagebetalingen ikke medfører tab for arrangementet eller foreningen.
Husk at oplyse navne på samtlige deltagere, mailadresser og telefonnumre.
Hvis der er overtegnet, får du /I besked om, at du /I er på venteliste.
Når der er tilmeldinger nok til gennemførelse af turen, beregnes den endelige pris,
som bl.a. afhænger af deltagerantallet.
Restbeløbet opkræves herefter til indbetaling senest 15. april 2021.
Hvad vi IKKE kan love
Gennemførelse af turen er selvfølgelig afhængig af de på den tid anbefalede coronarestriktioner, medio maj 2021.
Hvad vi KAN love
Vi vil gøre alt for, at vi sammen får en dejlig naturoplevelse med masser af hygge.
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.

Med venlig hilsen
Mikael Landt
28794570
miklandt@webspeed.dk

Paul Erik Schlüter
24645401
kpschluter@webspeed.dk
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