
                                                  Kære medlemmer

Igen i år kan Munkebo Fodslaw tilbyde et varieret program af  rejser i ind- og udland. 

  

  Tilmelding til turene til Skotland, Normandiet og Lüneburger Heide 
                                                 Arne - tlf. 2462 5697 - eller formand@munkebofodslaw.dk

                                                                                                          Tilmelding til turene til Mors, Orø og Sild 
                                                                                                                                                                                                           Lilian - tlf. 2245 1156 eller liljo@munkebo-borger.dk

                          Rejsearrangør: Vandreforeningen Munkebo Fodslaw, Bakkegårdsvej 72, 5330 Munkebo, tlf. +45 65976710.
                  E-mail: formand@munkebofodslaw.dk - www.munkebofodslaw.dk - CVR nr. 32220193

VANDREFORENINGEN MUNKEBO FODSLAW

 REJSER 2017

  Mors 
3 dage (bus)
21. - 23. april

Sild 
1 dag  (bus)

 17. maj

Vandrerejse til Skotland
8 dage (fly)
 7. - 14. juni

Normandiet
9 dage (bus)
3. - 11. sept.

Orøvandring
1 dag  (bus)
 5. august

Tilmeldingen starter 
tirsdag den 1. nov. kl. 9.00

Tilmelding kan kun ske pr. telefon, mail eller personlig henvendelse til de nævnte personer.

Lüneburger Heide
5 dage (bus)

8. - 12.  oktober 

BEMÆRK: Hvis en rejse er udsolgt tirsdag aften kl. 24.00 (dvs. 50 tilmeldte),vil 
der blive trukket lod blandt de tilmeldte om deltagelse og rækkefølge på venteliste



VANDREFORENINGEN MUNKEBO FODSLAW

REJSER 2017
Mors - busrejse - 3 dage                                                             21. - 23. april 

Dag 1 - udrejsedag:
Oplevelserne begynder allerede på udrejsen.

Efter opsamling i Odense, Munkebo, Kerteminde
og Langeskov kører vi til Mors via Harboøre
Tange og Thyborøn.

I Thyborøn besøger vi Kystcentret. Her får vi en
rundvisning med guide og spiser frokost (mad og
en øl/vand er inkl. i prisen). Guiden følger med i 
bussen på en tur rundt i Thyborøn, hvor vi bl.a. 
ser havnen, Sneglehuset og kirken.
 
Herefter tager vi færgen over til Agger Tange. Vi 
introduceres til Nationalpark Thy i informations-
huset “Svaneholmhus”, hvor vi også får en natur-
vejleder med i bussen. Turen går videre med 
naturvejlederen gennem en del at nationalparken.
Vi besøger Lodbjerg, Lodbjerg Kirke og Stenbjerg, 
hvor der bliver tid til en lille vandretur. 
Vi slutter besøget i Nr. Vorupør, hvor fiskekutter-
ne stadig trækkes på land.
Herefter går turen via Vildsundbroen til Mors til
indkvartering på Hotel Pinenhus ved Sallingsund.

Om aftenen er der fælles middag og hygge på
hotellet. Vi skal nyde den store fiskebuffet (inkl.
i rejsens pris sammen med en øl/vand/glas vin.)
Er du ikke-fiskespiser, så fortvivl ikke - vi finder
på noget! 
De, der vælger at overnatte på skolen ved start-
stedet køres efter spisningen dertil.

Dag 2 - lørdag:
I dag er det vandredag. Vi kører efter morgen-
maden til startstedet. Der er frit valg mellem
ruter på 6, 10, 20 eller 30 km. Startkort er inkl.
i prisen. Man sørger selv for frokost (kan købes
på startstedet eller på ruterne).

Har man slet ikke lyst til at vandre, bliver der
om formiddagen arrangeret en lille udflugt med
bussen og med Lilian som guide. Turen går til
det smukke område ved Sallingsund og Glyngøre,
og vi kører til Jeppe Aakjærs Jenle, hvor der bli-
ver mulighed for at se museet (for egen regning).
Udflugten slutter kl. 13 i Nykøbing. Frokost for
egen regning - der kan evt. bestilles madpakke
på hotellet.
Endeligt program, pris og tilmelding til denne
formiddagstur tager vi på udturen.
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.

Udflugter generelt:

Mors 1.

Vandringer:
Lørdag og søndag er der ruter på 6, 10, 20 eller
30 km.

Rejsen dag for dag:

Udflugterne er tilvalg for alle - både dem, der går
de korte ruter, dem der kun vil vandre den ene 
dag og dem, der slet ikke vil vandre.
Eftermiddagsudflugterne lørdag og søndag 
ledes af Arent Josefsen. Forhåndstilmelding til dis- 
se udflugter er nødvendig, da vi skal besøge sted-
er, som normalt ikke er åbne i den periode, vi be-
søger Mors.

Formiddagsudflugterne - for dem, der ikke øn-
sker at vandre - ledes af Lilian Munch Pedersen.
Tilmelding og betaling til formiddagsudflugterne
aftaler vi i løbet løbet af turen, når deltagerne 
ved, om de har lyst til vandring eller udflugter.  

Om turen:
Turen er en blanding af vandring og udflugter på
den smukke ø Mors i Limfjorden. 

Fodslaw Mors arrangerer vandringen “Mors Rundt”,
der strækker sig over 3 dage, og turen giver mu-
lighed for at vandre både lørdag og søndag.

Turen er for alle - både vandrere og ikke-vandre-
re. Der er mulighed for at gå rigtig mange km,
og der er mulighed for slet ikke at vandre, hvis
man blot har lyst til at opleve øen Mors.
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Mors 2.

Hjemrejsen:
Hjemturen starter søndag eftermiddag efter den
sidste vandring/udflugt, og på vejen kører vi ind
i Kongenshus Mindepark, hvor der bliver en lille
rundtur i området inden vi slutter af med lidt
aftensmad ved bussen (sandwich øl/vand).
Forventet hjemkomst i Langeskov kl. 21.30. 

Udflugt lørdag eftermiddag:
For dem, der går 6 eller 10 km er der om efter-
middagen arrangeret en udflugt i Nykøbing og
omegn.  Vi kører til Skaldyrcentret, hvor vi får en
orientering om centret. Der bliver mulighed for at
vandre en kort, smuk tur langs vandet tilbage til
Nykøbing. Ikke-vandrere køres i bus.
Herefter besøger vi støberimuseet, hvor der er en
rundvisning med guide. Turen slutter med en by-
vandring, hvor vi ser de fleste af byens seværdig-
heder med guide.

På tilbagevejen til hotellet vil vi køre gennem Le-
gind Bjerge og forbi Højris slot.  

Dag 3 - vandring, udflugt og hjemrejse:
Dem, der vil på vandring i dag bliver kørt til start-
stedet, men køber selv startkort.
Hvis man slet ikke vil vandre i dag, bliver der en
formiddagsudflugt med bussen til Spøttrup Klo-
ster med Lilian som guide. Der bliver mulighed
for at se klostret og klosterhaven på egen hånd.
Udflugten slutter kl. 13 i Nykøbing, hvor eftermid-
dagsudflugten starter.
Endeligt program, pris og tilmelding til denne ud-
flugt tager vi i bussen på udturen. Frokost er for
egen regning.

Dueholm Kloster

Pris:
kr. 100 pr. person. Prisen omfatter transport,
guide ved Skaldyrcentret, samt entré  og guide
ved Støberimuseet.
Denne udflugt skal bestilles ved tilmeldingen og
betales sammen med rejsen.

Om aftenen er der fælles spisning med vandrere 
fra nær og fjern på Dueholmskolen. Vi spiser en
2-retters middag (inkl. i prisen, men drikkevarer
for egen regning). Bussen kører herefter tilbage
til hotellet.

Udflugt søndag eftermiddag:
For dem, der går 6 eller 10 km og for dem, der
slet ikke vandrer, er der om eftermiddagen arran-
geret en udflugt med bussen til Nordmors med 
Arent Josefsen som guide.
Vi kører til Skarregård, hvor der bliver mulighed
for en lille vandretur. Der vandres fra Skarregård
til Skarrehage Molerværk, og vi vandrer gennem
den restaurerede tørrelade. Ikke-vandrerne køres
til Molermuseet, hvor vandrerne støder til senere.
Der bliver en rundvisning med guide på Moler-
museet og en hurtig kop kaffe ved bussen, inden
vi påbegynder turen tilbage til Nykøbing. På hjem-
vejen køres en lille sightseeingtur til Feggeklit og
Ejerslev Havn.

Pris:
kr. 100 pr. person. Prisen omfatter transport,
guide og entré ved Molermuseet samt kaffe ved
bussen.
Denne udflugt skal bestilles ved tilmeldingen og
betales sammen med rejsen. 

Skarrehage

Dueholm Kloster
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Turens pris:
På denne tur er der to overnatningsmuligheder
og derfor 2 prismuligheder.

Turleder: Lilian Munch Pedersen.
 

Tilmelding: Lilian Munch Pedersen - 
liljo@munkebo-borger.dk eller tlf. 2245 1156
 
Tilmelding fra tirsdag den 1. nov. kl. 9.00

Ved tilmeldingen oplyses om man ønsker
overnatningsmulighed 1 eller 2.

Tillæg for enkeltværelse: kr. 500

Følgende er ikke omfattet: 
Frokoster og drikkevarer ud over de nævnte er
ikke omfattet. Startkort til vandring søndag køber
man selv.
 

Hotel Pinenhus Kro

Mors 3.

Uanset om man vælger den ene eller den
anden overnatningsmulighed omfatter
rejsens pris følgende:
Bus tur/retur og i forbindelse med kørsel til/fra 
startsted. Morgenkaffe m. rundstykke på udturen.
Besøg i Kystcentret i Thyborøn med guide samt 
frokost med en øl/vand  samme sted.
Guide ved Nationalpark Thy og eftermiddagskaffe 
ved bussen.
Morgenmad lørdag og søndag - enten på skolen
eller på hotellet.
Den store fiskebuffet på Hotel Pinenhus fredag
aften inkl. en øl/vand/et glas vin.
Fælles aftenspisning lørdag på skolen - 2 retter
mad (drikkevarer for egen regning).
Sandwich og en øl/vand ved bussen på hjemturen.
Startkort til vandring lørdag.

Overnatningsmulighed 2:
Overnatning på Hotel Pinenhus i delt dobb. vær.
med bad og toilet. Morgenmad på hotellet lørdag
og søndag morgen.

Der kan i meget begrænset omfang tilbydes enk.
værelse.

Pris for mulighed 2: kr. 2.300 pr. person.

Arent Josefsen er arrangør af - og guide på - de 
fleste udflugter. 

Betaling: 
Dep. på kr. 500 skal indbetales senest en uge 
efter tilmeldingen. Restbeløbet skal indbetales 
senest 21. marts 2017. 
Indbetaling skal ske til foreningens rejsekonto
3596 3600207849.

Der henvises til foreningens “Almindelige rejse-
betingelser”, som kan ses på munkebofodslaw.dk.

Overnatningsmulighed 1:
Overnatning på startstedet på Dueholm Skole.
Man overnatter på sovesal og medbringer selv
sovepose og liggeunderlag.
Prisen omfatter overnatning og morgenmad lør-
dag og søndag.
 Deltagerne, der bor på skolen har også mulighed
for at deltage i udflugterne i det omfang, man
ønsker det, hvis man ikke vil vandre alle dage. 
Pris for mulighed 1: kr. 1.600 pr. person

Kongenshus Mindepark

Hotel Pinenhus
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Pris:
Rejsens pris er kr. 675 pr. person og omfatter 
bustransport, færge, kaffe med rundstykke, fro-
kostplatte med en øl/vand, tur med guide rundt
på øen, togtransport og 3 stk. håndmadder med 
en øl/vand på hjemturen.

Vi besøger øen Sild (eller Sylt), som er den tyske
diamant i rækken af øer i marsk-området. Sild er
38 km lang, øen ligger 11 km fra den tyske vest-
kyst og er ét af de allermest populære feriemål i
Tyskland. Vi kommer til at opleve den spændende
Vadehavsø fra første parket.

Ved ankomsten til Sild kommer en dansktalende
lokal guide med i bussen, og vi kører en rundtur 
på hele øen og oplever den imponerende natur 
med åbne vidder i det flade marsklandskab. 
Cirka 20% af øen er fredet område. 
På den nordlige del af øen besøger vi den 150 år
gamle vandreklit.

Vi kører forbi de brede, lange betalingsstrande og 
nogle af øens meget attraktive sommerhuse.

Turen starter med opsamling i Odense, Munkebo,
Kerteminde og Langeskov. Herfra køres til Rømø,
og på vejen får vi morgenkaffe med rundstykke.
På Rømø bliver der mulighed for at vandre ca. 5
km, inden vi tager færgen fra Havneby til List.
Overfarten til Sild tager ca. 1 time, og undervejs
nyder vi en frokostplatte ombord på færgen.

Øens hovedstad er Westerland med højhuse, casi-
noer, strandpromenade og et eksklusivt strøg 
med dyre butikker. Her bliver der tid på egen hånd  
til at handle og se på byen.

Hjemturen:
Fra Niebüll køres til Süderlügum, og der handles i
grænsekiosk. Derpå køres tilbage til Fyn. På hjem-
turen bliver der serveret 3 stk. håndmadder med 
en øl/vand ved bussen. Hjemkomst ca. kl. 21.30 i
Langeskov.

Følgende er ikke omfattet:
Drikkevarer ud over den nævnte øl/vand til frokost
og på hjemvejen. 

Turledere: Judith Lynggaard og Poul Erik Hansen 

Tilmelding:  Lilian Munch Pedersen  
liljo@munkebo-borger.dk eller tlf. 2245 1156.

Tilmelding fra tirsdag den 1. nov. kl. 9.00.
Betaling: 
Dep. på kr. 100 skal indbetales senest en uge 
efter tilmeldingen. Restbeløbet skal indbetales 
senest 17. april 2017.  Indbetaling skal ske til 
foreningens rejsekonto 3596 3600207849.
Der henvises til foreningens “Almindelige rejsebe-
tingelser”, som kan ses på munkebofodslaw.dk.

Sidst på eftermiddagen sætter vi os igen i bussen 
og lader os transportere med biltoget over “Hin-
denburgerdæmningen” - en spændende tur med
vidt udsyn over marskområdet.
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 REJSER 2017
Vandrerejse til Skotland -  flyrejse - 8 dage                                 7. - 14. juni

Området:
Skotland og det skotske højland er i sandhed et
unikt og magisk sted, hvor landskabet ændrer
udseende fra det ene øjeblik til det næste. Solen,
der kommer og går mellem sporadiske byger,
disen, der kryber hen over det uendelige hede-
landskab, floder, der bugter sig i de mange dale
mellem bjergene, forladte ruiner, den farverige
lyng - stilheden. Hver dag er som et nyt lærred
- det samme motiv, men et helt nyt maleri.
At vandre i det skotske højland er en helt speciel
oplevelse med fantastisk natur og rigt dyreliv,  
men også Skotlands historie, kultur og befolkning.
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Rejsen henvender sig primært til vandrere, der
kan vandre hver dag i 5 dage. Vi vandrer på gode
stier og højeste punkt på ruten er 550 m o. havet.
Sværhedsgraden og terrænnet varierer. Hastig-
heden forventes at være 3-4 km pr. time, og der
der holdes pauser efter behov. Vandreterrænnet
vil være anderledes og vanskeligere, end det vi
kender i Danmark.

Vi skal vandre på West Highland Way fra toppen
af Loch Lomond til Fort William - ialt ca. 90 km.
Som udgangspunkt skal vi vandre hver dag, men
de første 4 dage går vandringerne i områder, hvor
det vil være muligt at tage en lokal bus frem til
overnatningsstedet, hvis man ikke har lyst/mulig-
hed for at vandre længere den dag.
Det vil også være muligt at “springe en vandre-
dag over” - man kan så tage lokal transport frem
til næste overnatningssted. Lokal transport er for
egen regning og på egen hånd.  

Vores bagage bliver hver dag fragtet fra det ene
overnatningssted til det andet.

Opholdet:
Overnatning foregår på ***hoteller/kroer/guest
houses i dobbeltværelse med bad og toilet. Der
skiftes overnatningssted hver nat, dog 2 nætter
i Kinlochleven. I meget begrænset omfang vil der
være mulighed for enkeltværelse mod pristillæg.

Opholdet er med morgenmad hver dag og aftens-
mad 4 dage (se under beskrivelsen for de enkelte
dage).

Frokost og aftensmad de 3 aftener er for egen
regning. Der vil være mulighed for at købe sand-
wich og drikkevarer hos lokale købmænd. Hotel-
lerne tilbyder også frokostpakker.

West Highland Way

Tyndrum Inn

Øvrigt:
En ekstra oplevelse på turen vil være en meget
smuk togtur den sidste dag mellem Fort William 
via Glasgow til Edinburgh og der er mulighed for 
at se lidt af Edinburgh. 

Udsigt over Edinburgh

Skotland 1

Kort om rejsen:
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Pris:
Rejsens pris er kr. 8.600 pr. person og omfatter 
togrejse Langeskov-Kastrup, fly fra København til
Edinburgh t/r samt transport frem til hotellet, og
transport af bagage på vandredagene.
Prisen omfatter desuden 7 nætter på hotel i delt 
dobb.værelse med bad/toilet og morgenmad. 
Aftensmad 4 dage (se rejsebeskrivelse) og togtur 
mellem Fort William og Edinburgh (dag 7). 

Tillæg for enkeltværelse: kr. 1.200.
(meget begrænset antal).
Følgende er ikke omfattet: 
Frokoster, drikkevarer og aftensmad på dag 2, 6 
og 7 er ikke omfattet. Evt. transport med lokal
bus er ikke omfattet. 

Tilmelding: Arne Kristiansen -
formand@munkebofodslaw.dk eller tlf. 2462 5697.

Tilmelding fra tirsdag den 1. nov. kl. 9.00
Der er begrænset antal pladser (max. 18).
Betaling: 
Dep. på kr. 500 skal indbetales senest en uge 
efter tilmeldingen. Restbeløbet skal indbetales 
senest 7. maj 2017. 
Indbetaling skal ske til foreningens rejsekonto
3596 3600207849.
Der henvises til foreningens “Almindelige rejse-
betingelser”, som kan ses på munkebofodslaw.dk.

 

Rejsen dag for dag:

Dag 1: Udrejsedag
Tog fra Langeskov til Kastrup Lufthavn. Fly fra 
Kastrup til Edinburgh og videre med bus til den 
lille flække Inverarnan. Overnatning på “The 
Drovers Inn”  og aftensmad på hotellet (inkl.).

Dag 2:  Inverarnan - Tyndrum (22 km)
Den første del af dagens rute er overkommelig.
Vi går gennem dalen Glen Fallochs, hvor der er
en storslået udsigt over Loch Lomond. Gennem
smuk natur forbi klosteret St. Filian til den lille
by Tyndrum. Overnatning på “Tyndrum Inn” -
aftensmad for egen regning.

Dag 3: Tyndrum - Inveroran (14 km)
Vi fortsætter ad de gamle hærveje mod Bridge of
Orchy, hvorfra der kun er få kilometer til Invero-
ran, som ligger i nærheden af Loch Tulla med 
Beinn Dorain i det fjerne. Overnatning på “Inve-
roran Hotel” og aftensmad på hotellet (inkl.) 

Dag 4: Inveroran - Kingshouse (15 km)
Vi fortsætter gennem Rannoch Moor, der er én
af de mere udfordrende ruter på West Higland
Way. Området er fantastisk smukt og vi vandrer
i det åbne landskab. På dage med vind kan den-
ne etape føles som mere end 15 km. Vi kommer
frem til Glencoe og hotellet Kingshouse. Herfra er
der transport frem til Kinlochleven til vores hotel
Overnatning på “MacDonald Hotel” og aftens-
mad på hotellet (inkl.)

Dag 5: Kingshouse - Kinlochleven (15 km)
Om morgenen er der transport retur til Kingshou-
se, hvorfra turen fortsætter. Her begynder opstig-
ningen ad den berømte Devil’s Staircase, der er
det højeste punkt på hele ruten. Udsigten over
Glencoe er mageløs og efter de indledende stra-
badser er nedstigningen til landsbyen Kinloch-
leven mere behagelig. 
Overnatning på “MacDonald Hotel” og aftens-
mad på hotellet (inkl.)

Dag 6: Kinlochleven - Fort William (24 km) 
Igen starter dagen med en mindre opstigning, og
gennem skovområder og tidligere hærveje når
vi til Fort William. Inden vi når frem kan vi ved 
gode vejrforhold være heldige at se Storbritani-
ens største bjerg Ben Nevis i horisonten.
Overnatning på “Myrtle Bank Guest House 
- aftensmad for egen regning.
 

Dag 7: Fort William - Edinburgh
Togtur mellem Fort William via Glasgow til
Edinburgh. Turen er kåret som en af verdens 
smukkeste togstrækninger. Undervejs kommer 
man gennem øde områder, Rannoch Moor og 
Loch Lomond til Skotlands største by Glasgow. 
Her skiftes tog, og turen går videre til Skotlands 
hovedstad Edinburgh. Brug resten af dagen i den 
gamle bydel Old Town eller hovedstrøget The Old 
Mile, der forbinder Edinburgh Castle med den 
kongelige residens Holyrood House.
Overnatning på “Motel One” - aftensmad for
egen regning.
Dag 8: Hjemrejsedag
Vi afhentes med bus og køres til lufthavnen, hvor-
fra rejsen går med fly til Kastrup og videre med
tog til Langeskov.
Flere detaljer om vandringerne, sværhedsgraden
og programmet i øvrigt fås hos turlederen.

Turleder: Kirsten Josefsen - tlf. 2481 1232

Skotland 2
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Pris:
Rejsens pris er kr. 675 pr. person og omfatter 
bustransport, færgetransport, kaffe med rundstyk-
ke og startkort. Desuden middag på hjemvejen. 

Tillæg for udflugt:
kr. 85  inkl.guide og eftermiddagskaffe med kage.
Udflugten skal bestilles ved tilmeldingen.

Følgende er ikke omfattet:
Frokost og drikkevarer i dagens løb samt drikke-
varer ved middagen på hjemturen.

Tilmelding og oplysninger: 
Lilian Munch Pedersen liljo@munkebo-borger.dk   
eller tlf. 2245 1156.
Tilmelding fra tirsdag den 1. nov. kl. 9.00

Betaling: 
Dep. på kr. 100 skal indbetales senest en uge 
efter tilmeldingen. Restbeløbet skal indbetales 
senest 5. juli 2017. Indbetaling skal ske til 
foreningens rejsekonto 3596 3600207849.
Der henvises til foreningens “Almindelige rejsebe-
tingelser”, som kan ses på munkebofodslaw.dk.

Vandreforeningen Holbæk Gangsport holder igen
i 2017 en vandring på den lille ø Orø i Isefjorden. 
Munkebo Fodslaw arrangerer en bustur for at del-
tage i vandringen. Det bliver en dag med mulig-
hed for både vandring og udflugt. 

Forplejning:
På startstedet får vi kaffe med rundstykke. 
Frokost er for egen regning. Der kan på startsted
og på rastepladserne købes mad og drikke til
Fodslaw-priser.

Vandring:
Der er ruter på 6, 12, 15 og 20 km med start
fra Orø Skole.

Udflugt:

Turleder: Lilian Munch Pedersen
 

På hjemturen tager vi alle til “Birkegårdens Haver”
i Ruds Vedby, hvor vi får en kort orientering om
det smukke haveanlæg, og der bliver tid på egen 
hånd til at besigtige haven, inden vi spiser mid-
dag, som er inkl. i prisen.
Hjemkomst ca. 20.30 på første afsætningssted.

For dem, der går 6 eller 12 km er der
mulighed for en tur med guide rundt 
på øen i bus. 
Turen slutter ved Marlieses Gårdcafé, 
hvor der er bestilt kaffe og kage 
(tillægspris).

Orø er 14 kvadratkilometer stor og har ca. 850 
indbyggere samt 1200 sommerhuse. Der er smuk 
natur, skov og strand, museer og kunst og meget
mere.

Turens forløb:
Vi starter tidligt med opsamling i Odense, Munke-
bo, Kerteminde og Langeskov og turen fortsætter
herefter over Sjælland, og vi tager med kabel-
færgen til Orø fra Hammer Bakker.
Ved ankomsten til skolen er der kaffe med rund-
stykke, inden vi starter vandringerne. 
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Om rejsen:
Rejsen går gennem historiens slagmarker, inter-
essant kultur, natur og flotte seværdigheder. Vi
besøger Bruxelles, Dunkerque og Calais. Vi skal
til smagning af cider, calvados og lokale oste. Vi
bor i Bayeux. Herfra kører vi tur til Invasionsky-
sten med Omaha Beach. Vi besøger klosterøen
Mont Saint Michel og får mulighed for at se 
Bayeux tapetet.  Der er besøg i Monets Have i 
Giverny, og i Rouen møder vi levn fra de nordi-
ske vikinger.
Turen køres af Haarby Rejser med Henning som
chauffør.
Opholdet:
Vi overnatter på ud- og hjemrejsen i det sydlige
Holland på Hotel Campanile i Venlo. Derefter bor
vi 1 nat på Hotel Hirondelle i Dunkerque, 3 næt-
ter på Hotel Campanile i Bayeux og 2 nætter på
Hotel Kyriad i Rouen. Alle *** hoteller med
eget bad og toilet.
Vandreturene:
Der planlægges 4 korte vandringer på ca. 5 km:
-  Morgenvandring i Dunkerque 
-  Vandring ved Bayeux
-  Vandring ved Invasionskysten
-  Vandring langs Seinen i Rouen

Udsigt fra Arromanches

Dag 4 - Invasionskysten:
Den 6. juni 1944 gik de allierede styrker i land i
Frankrig. Det blev begyndelsen til enden på 2. 
Verdenskrig.
Vi kører til Pegasus-broen over Caen-kanalen. 

Normandiet 1

Vi kører videre til overnatning i Dunkerque.

Rejsen dag for dag:
Dag 1 - Udrejsen:
Vi kører gennem Tyskland til overnatning i Venlo.

Dag 2 - Bruxelles med byrundtur:
Midt på dagen ankommer vi til Belgiens hoved-
stad Bruxelles. Fra bussen ser vi nogle af byens
største seværdigheder, kongeslottet, Atomium 
og EU-Parlamentet. 
 

Med lokal guide ser vi én af byens smukkeste 
pladser, Grand Place, den lille statue Manneken 
Pis og området iøvrigt. 

Dag 3 - Dunkerque og Calais:
Havnebyerne Dunkerque og Calais besøges. 
Calais er især kendt for byens dramatiske histo-
rie, det smukke rådhus og den berømte skulptur 
“Borgerne i Calais” af Rhodin. 

Vi kører videre mod Bayeux. På turen kører vi 
over den imponerende bro “Pont de Normandie”. 

Vi gør ophold hos destilleri Christian Drouin, hvor 
vi skal smage cider, calvados og lokale oste, bl.a.
camenbert.

 Rejsearrangør: Vandreforeningen Munkebo Fodslaw, Bakkegårdsvej 72, 5330 Munkebo, tlf. +45 65976710.
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Atomium

Rådhuset i Calais 
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Dag 6 - Honfleur og Monets Have: 
Ved Seinens udmunding ligger byen Honfleur, der
inspirerede bl.a. maleren Monet, som vi skal se
mere til senere på dagen. Vi har formiddagen i
Honfleur, hvor vi skal nyde byen med den smukke
havn, og hvor der bliver mulighed for at spise en
lokal frokost med østers, snegle og anden sea-
food.

Herfra kører vi til Giverny ved Seinen, hvor Monet
boede og malede. Vi besøger malerens smukke
have, hvor han bl.a. malede de kendte åkande-
billeder.

Sidst på dagen kører vi langs Seinen til byen Rou-
en - en by, der rummer en masse historie. Her 
bor vi de næste 2 dage.

Normandiet 2

Herfra kører vi tilbage til Bayeux og besøger
Bayeux Museet med det 900 år gamle tapet, 
der i tegneserieform fortæller om Vilhelm Ero-
brerens togt og slaget ved Hastings i 1066.
Alternativt til besøget på museet bliver der en 
vandring i området - eller der bliver tid på 
egen hånd i byen.

Bayeux tapetet

Mont Saint Michel

Vi fortsætter til Arromanches. En film på museet 
i Arromanches fortæller om den historiske land-
gang. Vi besøger den amerikanske kirkegård, in-
den vi kører mod Pointe du Hoc og Omaha Beach.
Det var her, at grupper af allierede soldater inva-
derede  stranden og bevægede sig ind i landet.
Her vandrer vi en tur ved kysten.

Den amerikanske kirkegård

Honfleur

Dag 5 - Klosterøen Mont Saint Michel 
og Bayeux tapetet:
Vi kører til klosterøen Mont Saint Michel. 
Siden 1979 har øen været på Unesco’s verdens-
arvliste og én af Frankrigs mest besøgte attrak-
tioner.

Ud over klosteret er der en række butikker og
caféer. Fra klostrets terrasse er der en smuk 
udsigt over bugten, hvor tidevandet spiller en
stor rolle.
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Følgende er ikke omfattet: 
Drikkevarer til måltider om aftenen samt frokoster
udover de fire, som er nævnt ovenfor. 

Turledere: Judith Lynggård og Poul Erik Hansen
tlf. 6111 6016.

 

Tilmelding: Arne Kristiansen -
formand@munkebofodslaw.dk eller tlf. 2462 5697.

Tilmelding fra tirsdag den 1. nov. kl. 9.00
Betaling: 
Dep. på kr. 500 skal indbetales senest en uge 
efter tilmeldingen. Restbeløbet skal indbetales 
senest 3. august 2017. 
Indbetaling skal ske til foreningens rejsekonto
3596 3600207849.
Der henvises til foreningens “Almindelige rejse-
betingelser”, som kan ses på munkebofodslaw.dk.

Dag 8 og 9:
Vi kører fra Rouen og besøger byen Amiens i Nor-
mandiet, hvor vi ser katedralen og vandrer ved
de hængende haver. Derefter kører vi videre til 
vores overnatningshotel i Venlo.
Næste dag kører vi fra Holland mod Danmark,
og vi ankommer til Fyn ud på aftenen.

Dag 7 - Rouen:
Om formiddagen går vi en dejlig byvandring med
en lokal guide. I Rouen er der flotte bindings-
værkshuse. Vi besøger den moderne Jeanne d’Arc
kirke på den gamle markedsplads, hvor Jeanne
d’Arc blev brændt i 1431.

Vi fortsætter til den imponerende katedral, hvor
Rollo ligger i sin sarkofag. Ved St. Ouen-kirken 
ser vi en kopi af Jellingestenen.

Om eftermiddagen er der planlagt en vandring
langs med Seinen. Men man har også mulighed
for på egen hånd at nyde byen, hvor der er mas-
ser af butikker og caféer.

Normandiet 3

Pris:
Rejsens pris er kr. 6.500  pr. person og omfatter 
bustransport, 8 nætter på hotel i delt dobb.værel-
se med bad/toilet og halvpension (morgenmad 
og aftensmad). Desuden 4 frokoster, som tilbere-
des og spises ved bussen. Frokosten er en enkel
og frisk tilberedt dansk frokost inkl. drikkevarer.
Prisen er også inkl. diverse entréer, smagning af
calvados samt guide i Bruxelles og Rouen.

Tillæg for enkeltværelse: kr. 1.200

Katedralen i AmiensMonets Have i Giverny

Jeanne d’Arc kirken i Rouen
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Om turen:
På denne 5-dages efterårsrejse har Munkebo
Fodslaw samlet en række af de bedste vandre-
oplevelser i naturparkerne Lauenburgische Seen,
Lüneburger Heide og Elbhöhen/Wendland - det
hele beliggende lige omkring Hamburg. 

Dertil kommer et besøg i de historiske byer Celle
og Lüneburg. For nogle vil det også være en mu-
lighed for gensyn med par steder, hvor forening-
en tidligere har været.
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Rejsen dag for dag:
Dag 1:
Udrejse tidlig morgen med opsamling i Odense,
Munkebo, Kerteminde og Langeskov. 

Dagens oplevelser starter allerede ved middags-
tid i byen Mölln i Naturpark Lauenburgische Seen.
Her holdes der frokostpause i den hyggelige by-
midte, og vi vandrer nogle korte ture gennem
kurparken og rundt om de små søer i byens ud-
kant.

Fra Mölln kører vi sydpå over Lauenburg og langs
med Elben til indkvartering og spisning på hotel-
let i byen Hitzacker. Vandrerne får mulighed for
at vandre de sidste km frem til hotellet.

Lüneburg 1

Dag 2:
Denne dag er primært vandredag. Der vandres 
langs med Elben med forskellige ruter på ca. 5,
10 og 20 km. Sideløbende hermed køres der ud-
flugter - for ikke-vandrere og de, der kun går
korte ture - til seværdigheder i området.

Dag 3:
På dag 3 skal vi skifte hotel. Alle starter i bus, og
vi kører heldagsudflugt til den imponerende skibs-
elevator i Schanebeck og den historiske by Lüne-
burg. Vandringerne denne dag er primært byvan-
dringer i Lüneburg, og vi går et par ture på ca.
5 og 10 km.

Midt på eftermiddagen kører vi vider mod vores
nye overnatningssted - den historiske by Celle 
ved floden Aller. På vejen til Celle laver vi et kort
ophold i Uelzen, som bl.a. er kendt for sin bane-
gård, der er restaureret af den kendte arkitekt 
Hundertwasser.

Lüneburg

Hitzacker

Vi skal bo 2 nætter i byen Hitzacker ved Elben og
2 nætter i den historiske by Celle lige syd for Lü-
neburger Heide. På gode hoteller med halvpension
og i værelser med bad og toilet.
Hele turen er for både vandrere og ikke-vandrere.
Der er vandretilbud alle 5 dage med  både korte
ture (5-10 km) og nogle dage også længere stræk-
ninger (15-20 km).
 Sideløbende hermed køres der udflugter med bus-
sen til seværdigheder i nærområderne. 
Alle vandringer foregår med hyppige pauser i rela-
tivt fladt terræn uden væsentlige højdeforskelle.
Der arrangeres frokostpauser på “Gasthaus/Café”
undervejs, som det nu passer i forhold til program-
met og vejrliget.

Wilseder
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Lüneburg 2

Betaling: 
Dep. på kr. 500 skal indbetales senest en uge 
efter tilmeldingen. Restbeløbet skal indbetales 
senest 8. september 2017. 
Indbetaling skal ske til foreningens rejsekonto
3596 3600207849.
Der henvises til foreningens “Almindelige rejse-
betingelser”, som kan ses på munkebofodslaw.dk.

Dag 4:
Vi tilbringer hele dagen i Celle, der er kendt for
slottet og historien om danske Caroline Mathilde.
Vi går en kort byvandring og en længere vandring
på 10-15 km lidt ud i omegnen. Der bliver også
god tid på egen hånd i den smukke og hyggelige
bindingsværksby.

Dag 5:
Vi siger farvel til Celle og starter hjemturen nord-
på. Vi kører først til Lüneburger Heide. Her star-
ter dagens vandretur på ca. 15 km. Ikke-vandrer-
ne og de, der vil gå en kortere rute får mulighed
for at blive transporteres med hestevogn.

Tilmelding: Arne Kristiansen -
formand@munkebofodslaw.dk eller tlf. 2462 5697.

Tilmelding fra tirsdag den 1. nov. kl. 9.00

Turledere:  Lene og Arne Kristiansen

Pris:
Rejsens pris er kr. 3.450 pr. person i delt dobb.
værelse. Der kan bestilles enkeltværelse i begræn-
set omfang.

Tillæg for enkeltværelse: kr. 500.

Prisen omfatter bustransport tur/retur samt på
udflugter. 4 overnatninger i dobb.værelse med
bad/toilet og halvpension fra aftensmad første
dag til morgenmad sidste dag. Desuden er der
medregnet en frokost i ugens løb.

 

Slottet i Celle

Vi kommer forbi hedens højeste punkt Wilseder
Berg (169 m) samt museunslandsbyen Wilseder.
Der afholdes frokostpause, som det nu passer i
programmet.

Følgende er ikke omfattet: 
Andre måltider - herunder frokoster (bortset fra
den nævnte) samt drikkevarer og evt. entréer - 
er ikke inkluderet i rejsens pris. Det samme gæl-
der for transport med hestevogn på dag 5 (10-
15 Euro).

Hestevogn på Lüneburg Heide

Lüneburger Heide

Efter vandreturen på heden kører vi mod Flens-
burg og grænsehandel. Vi forventer at være i
Langeskov omkring kl. 22.00.



Tilmeldingen starter tirsdag den 1. nov. kl. 9.00
Tilmelding til turene til Normandiet, Skotland og Lüneburger Heide:  
Arne Kristiansen - tlf. 2462 5697 - eller formand@munkebo-borger.dk

Tilmelding til Orøvandring, Mors og Sild: 
Lilian Munch Pedersen -  tlf. 2245 1156 eller liljo@munkebo-borger.dk
                     Tilmelding kan kun ske til de nævnte personer.
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1. Tilmelding:
Kun medlemmer af Munkebo Fodslaw kan deltage i foreningens rejser - med mindre andet er nævnt.
For at sikre, at alle har haft mulighed for at gøre sig bekendt med foreningens rejsemål og dermed 
har lige betingelser for at tilmelde sig rejserne, er der fastsat en dato for start for tilmeldingen. 
Dato ses nedenfor. Tilmelding kan kun ske til de nævnte personer. Tilmelding kan ske pr. telefon, mail 
eller personligt.
Par kan tilmelde sig selv og deres partner til såvel endagsture som ture med overnatning.
Singler tilmelder sig selv til endagsture - ved ture med overnatning kan man desuden tilmelde den
person, som man på forhånd har valgt at bo sammen med. Denne person skal så ikke selv tilmelde sig.
Bliver der tale om lodtrækning har par, „singlepar„ kun ét lod på samme måde som singler har det.
l2. Betaling:
Senest 7 dage efter tilmeldingen skal depositum være betalt. Depositum er kr. 100 pr. person 
ved 1-dags ture og kr. 500 pr. person ved flerdages ture. Bliver depositum ikke indbetalt til tiden, 
betragtes tilmeldingen som annulleret, og den reserverede plads vil blive tilbudt evt. personer på 
venteliste. Restbeløbet skal være indbetalt senest en måned før rejsedatoen. Indbetales restbeløbet 
ikke, betragtes deltagelsen som annulleret, og pladsen tilbydes evt. personer på venteliste. 
Det indbetalte depositum refunderes ikke.
3. Information om rejsen: 
Informationen i rejsehæftet om de enkelte rejser er vejledende, og der kan evt. ske ændringer i pro-
grammet undervejs. Der tages forbehold for rejsernes pris for prisstigninger, moms, afgifter m.m. 
som ikke var foreningen bekendt på udgivelsestidspunktet af dette rejsehæfte.
På alle rejser i rejsehæftet er der faste pladser i bussen fra start til slut. Der kan ikke reserveres
bestemte pladser, men ved bestillingen kan man anføre, om man vil sidde forrest eller bagest i bus-
sen og evt. vil sidde sammen med andre navngivne personer.  I det omfang, det er muligt, vil turleder
forsøge at opfylde ønskerne. Har man ikke anført særlige ønsker, fordeles pladserne i den orden til-
meldingen er foretaget. På rejser med overnatning er der i begrænset omfang mulighed for enkelt-
værelse mod ekstra betaling. Da der er tale om meget få værelser, henstiller vi, at man aftaler at dele 
værelse med en anden og anfører dette ved bestillingen.
4. Afbestilling:  
Når depositum er indbetalt er tilmelding bindende. Hvis rejsen af den ene eller anden grund må afbe-
stilles, refunderes depositum ikke. Hvis rejsen afbestilles efter at restbeløbet er betalt, refunderes
restbeløbet kun, hvis en anden person fra ventelisten overtager rejsen, og kun hvis rejsen er udsolgt 
(min. 48 pers.). Omkostninger, som Fodslaw sparer - f.eks. middage, entréer m.v. vil naturligvis blive 
tilbagebetalt under alle omstændigheder. Ved afbestilling pga. sygdom henvises til egen afbestillings-
forsikring. Hvis rejsen aflyses f.eks. grundet for få tilmeldte, tilbagebetales alle indbetalte beløb for
den pågældende rejse.
5. Forsikringer: 
Fodslaw har ikke tegnet nogen form for forsikring for den enkelte person. Deltagelse sker på eget 
ansvar. Sundhedskortet dækker IKKE ved lægebehandling og hospitalsophold i udlandet, så HUSK at 
få det blå kort. (fås hos kommunen). Det blå kort dækker ikke hjemtransport, så det henstilles, at 
man  selv tegner rejseforsikring i sit eget forsikringsselskab. 

GENERELLE REJSEBETINGELSER

.
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