VANDREFORENINGEN MUNKEBO FODSLAW

REJSER 2018
Kære medlemmer
Munkebo Fodslaw kan igen i 2018 tilbyde et varieret program af rejser i ind- og udland.

Vandring i Peak District
England - 7 dage (fly)
2. - 8. maj

Nordsjælland/Skåne
4 dage (bus)
4. - 7. august

Grænselandet
3 dage (bus)
19. - 21. juni

Frijsenborg
1 dag (bus)
6. juni

Sauerland - Tyskland
6 dage (bus)
2. - 7. sept.

Sivota - Grækenland
8 dage (fly)
28. sept. - 5. oktober

Tilmeldingen starter
onsdag den 1. nov. kl. 9.00
Tilmelding kan kun ske pr. telefon, mail eller personlig henvendelse til de nævnte personer.

BEMÆRK: Hvis en rejse er udsolgt onsdag aften kl. 24.00 vil der blive trukket
lod blandt de tilmeldte om deltagelse og rækkefølge på venteliste

Tilmelding til turene til Peak District, Sauerland og Sivota
Arne - tlf. 2462 5697 - eller formand@munkebofodslaw.dk

Tilmelding til turene til Frijsenborg, Grænselandet og Nordsjælland/Skåne
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 2018
Vandring Peak District (England) - flyrejse - 7 dage
Om turen:

På denne tur skal vi besøge det smukke område
Peak District i Derbyshire mellem Sheffield og
Manchester - i det område, hvor Robin Hood huserede i det 12. århundrede.
Formålet med turen er primært at vandre, så
bortset fra en hel udflugtsdag, vil der være vandreture på 15-20 km hver dag. Turene vil dog blive lagt, så der er mulighed for at tage en lokal
bus på egen hånd, hvis man vil vandre en kortere
tur.
Vores base er Millstone Country Inn, som ligger
lige uden for byen Hathersage. Et hyggeligt hotel, der kun har plads til 20 gæster, så vi kommer
til at fylde hele hotellet. Der er forskellige typer
værelser - tal med Kirsten om ønsker til værelse.

2. - 8. maj

gav inspiration til hendes historie om familien
Eyre. Turen går videre gennem landskabet til
Stannage Edge.
Dem, der ikke ønsker at vandre mere end 10 km,
kan tage en bus retur til hotellet.
De øvrige går videre til Carl Wark - en ruin fra
jernalderen - turen denne dag er ialt 17 km.

Dag 3:

Vandring hele dagen. Vælg 10 eller 20 km.
Vi går til landsbyen Eyam, som spillede en stor
rolle i pest-epidimien i Middelalderen. Efter besøg
på museum og café går vi til den store sten, som
blev brugt under epidimien til udveksling af penge og varer, så landsbyens beboere ikke kom i
direkte kontakt med hinanden og derved ikke kom
til at sprede smitten. Derefter vandring langs
floden.
Mulighed for at komme retur til hotellet med bus
efter 10 km vandring.

Hitzacker

Opholdet er med morgenmad. Frokost og aftensmad aftaler vi undervejs - der er mange spisesteder i området, og også mulighed for at købe en
sandwich til frokost.

Rejsen dag for dag (bemærk, at rækkefølgen kan ændres undervejs):
Dag 1

Udrejsedag. Vi skal flyve fra Kastrup kl. 16.45 og
mødetid er min. 2 timer før. Flyvetiden er 2 timer,
så vi ankommer til Manchester ca. kl. 18.45.
Der er privat bus til hotellet - ca. 1 times kørsel.

Dag 2

Vandring hele dagen. Vælg 10 eller 17 km. Vi går
til den
lokale kirke, hvor vi ser Little Johns grav,
Wilseder
går forbi præstegården, hvor Charlotte Bröntee
ferierede, forbi herresædet North Lees Hall, som

Dag 4:

Vandredag ca. 10 km og udflugt. Med rutebil til
den lille by Castleton og derfra vandring med
besøg i Blue John minen. Bjergarten Blue John
er blå feldspat. Vi vandrer videre til Edale, hvor
vi tager toget tilbage til Hathersage - måske skal
vi lige en tur på pub.
Lüneburg
Om eftermiddagen besøger vi bestikfabrikken
David Mellor Cutlery Factory - en pendant til
Georg Jensen. Der er rundvisning på fabrikken,
udstilling, butik og café. Selve bygningen er ret
speciel - den er bygget på det runde fundament
af et nedrevet gasværk. I 80érne blev der bygget mange gasværker i Hathersage, men de er
senere blevet revet ned.

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

REJSER 2018
Vandring Peak District (England) - flyrejse - 7 dage

2. - 8. maj

Dag 5
Udflugtsdag. Udflugt med offentlig transport til
York, kendt for Jorvik Vikingecenter, hvor den
gamle skandinaviske vikingeby er rekonstrueret.
Desuden er byen kendt for chokoladefremstilling
og domkirken York Minster, den største gotiske
kirke i Nordeuropa og sæde for ærkebiskoppen af
York, den næsthøjeste stilling inden for den anglikanske kirke.

Pris:
Rejsens pris er kr. 6.300 pr. person i delt dobb.

værelse med bad og toilet.

Rejsens pris dækker flyrejse Kastrup-Manchester
t/r. Transfer til hotel. 6 overnatninger i delt dobb.
værelse med morgenmad. Byrundtur med guide
i Sheffield.

Følgende er ikke omfattet:
Dag 6

Denne dag tager vi på vandretur med
den lokale
Hitzacker
Fodslaw - Sheffields Vandreklub. Vi skal gå ca.
10 km sammen med dem.
Senere tager vi på byrundtur i Sheffield.

Dag 7

Hjemrejsedag. Der er bus til lufthavnen, hvorfra
vi skal flyve kl. 18.20. Hjemkomst til Fyn kl. 22.

Generelt:

Som nævnt skal vi på turen både vandre og besøge seværdigheder. Men vi skal også hygge os
med fælles frokoster og middage og blande os
med lokalbefolkningen. Vi skal på pub, og der arbejdes med at arrangere underholdning en aften
eller to.

frokoster, aftensmad og drikkevarer er ikke omfattet. Der vil være mulighed for at købe madpakker til de forskellige vandringer og aftensmad aftales under turen.

Bemærk:

Turen starter i Kastrup Lufthavn, men evt. fælles
transport til lufthavnen kan aftales med Kirsten.

Tilmelding og oplysninger:
Arne Kristiansen - formand@munkebofodslaw.dk
eller tlf. 2462 5697.
Tilmelding fra onsdag den 1. nov. kl. 9.00
Der er 18 pladser til rådighed, og bliver rejsen
udsolgt inden for det første døgn, trækkes der lod.
Medlemmer af Munkebo Fodslaw har fortrinsret
til de 18 pladser indtil 1. jan. 2018. Evt. ledige
pladser kan herefter sælges til ikke-medlemmer.
Rejsen gennemføres med min. 10 deltagere.
Enkeltværelser kan kun fås såfremt det endelige
deltagerantal giver mulighed for det. Oplysning
om muligheder og pris fås hos turlederen.

Betaling og rejsebetingelser:

For denne rejse gælder Best Travels “Alm. rejseLüneburg
betingelser for Pakkerejser”., bortset fra afsnit
om betaling pkt. 2.

Arrangør: Munkebo Fodslaw med Best Travel
somWilseder
teknisk arrangør.
Turleder: Kirsten Josefsen

Betaling af depositum kr. 1.200 skal ske til Munkebo Fodslaw senest en uge efter tilmeldingen.
Restbeløbet skal indbetales senest den 2. marts
2018.
Begge beløb betales til konto 3596 3600207849.

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

REJSER 2018
Frijsenborg - busrejse - 1 dag

onsdag 6. juni

Om turen:

Denne tur er for både vandrere og ikke-vandrere.
Vi skal besøge området ved det smukke Frijsenborg Slot, som er én af Danmarks største jordbesiddelser med en spændende historie. Slottet ligger i dejlige omgivelser i Frijsenborgskoven.

I Bidstrup er der kaffebord for alle og derefter
rundvisning og foredrag om Bidstrup.

Dagens program:

Vi starter med opsamling i Odense kl. 6.30 og
herefter er der opsamling i Munkebo, Kerteminde,
Rynkeby og Langeskov.
Vi får morgenkaffe ved Ejer Bavnehøj og kører
bagefter til Frijsenborg, hvor vi får en kort orientering ved Poul Nørgård fra Lokalhistorisk Arkiv
i Hammel.
Derefter vandrer vi sammen gennem Frijsenborgskoven til Marsk Stigs Kilde - her kan man fylde
vandflasken med dejligt frisk kildevand. Vi går
videre til Pøt Mølle, hvor vi går turen rundt om
Mølledammen. Vandreturen er på ialt 5 km.
Hvis man slet ikke vil vandre kan man blive i
bussen.
Nu deler vi os i to hold. Det ene hold tager med
bus til Randers, og det andet hold fortsætter
vandringen til Bidstrup Gods.
Vandreholdet går gennem vildsvineskoven, hvor
vi med lidt held kan se vildsvin. Vi går videre til
Skjøld gadekær, hvor vi nyder den medbragte
frokost og ser på spaltedale. Turen går videre til
Voer Mølle og Bidstrup og er på ca. 4 km. Hele
dagens tur er på 12-13 km.
Ikke-vandreholdet ankommer til Randers ved
12.30-tiden, hvor den medbragte mad nydes på
en rasteplads ved Gudenåen. Bagefter er der byrundvisning med guide.
Kl. 15 kører bussen til Bidstrup Gods, hvor vi
møder vandrerne.

Kl. 17 starter hjemturen forbi statuen af tidligere
minister, greve Christian Emil Kragh Juel Friis og
Hammel Neurocenter og videre over Ry - en
rigtig smuk køretur.

Hjemkomst: ca. kl. 20.00
Turledere: Kirsten Josefsen og Poul Erik Hansen
Pris:
Turens pris er kr. 495 pr. person.
Prisen dækker bustransport tur/retur, morgenkaffe med rundstykke, rundvisninger, kaffebord
på Bidstrup og en sandwich og en øl/vand på
hjemvejen.
Man medbringer selv madpakke - drikkevarer kan købes i bussen.

Tilmelding og oplysninger:
Lilian Munch Pedersen - liljo@munkebo-borger.dk
eller tlf. 2245 1156.
Tilmelding fra onsdag den 1. nov. kl. 9.00
Rejsearrangør er Munkebo Fodslaw, og rejsen er derfor kun for medlemmer af foreningen.

Betaling:

Dep. på kr. 100 skal indbetales senest en uge
efter tilmeldingen. Restbeløbet skal indbetales
senest 6. april 2018. Indbetaling skal ske til
foreningens rejsekonto 3596 3600207849.
Der henvises til foreningens “Almindelige rejsebetingelser”, som kan ses på munkebofodslaw.dk.

Rejsearrangør: Vandreforeningen Munkebo Fodslaw, Bakkegårdsvej 72, 5330 Munkebo, tlf. +45 65976710.
E-mail: formand@munkebofodslaw.dk - www.munkebofodslaw.dk - CVR nr. 32220193
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REJSER 2018
Grænselandet - busrejse - 3 dage
Om turen:

Grænselandet, som er landområdet nord og syd
for den dansk-tyske grænse, rummer en række
seværdigheder, som vi skal opleve. Turen er for
såvel vandrere som ikke-vandrere.
Vi skal på denne tur vandre to etaper ad Gendarmstien, sejle på Kielerkanalen, se bl.a. Flensborg, Gråsten Slotspark, Cathrinesminde Teglværksmuseum og Alsion.
Gendarmstien er én af Danmarks smukkeste vandreruter. Den bugter sig langs Flensborg Fjord
og byder på både en rig natur og en helt unik
historie.
Det er Henning fra Haarby Turist, der kører turen,
og vi skal de to dage nyde frokosten ved bussen.
Vi skal bo i Flensborg på det dejlige og centralt
beliggende hotel “Alte Post”.

19. - 21. juni

Bjergetapen - 14 km:

Fra Kobbermøllen går vi videre til Skomagerhuset,
går langs Flensborg Fjord og gennem en imponerende bøgeskov med kløfter og højdedrag til
Kollund og derefter til Sønderhav - ca. 10 km.

Alle: Ved Sønderhav - overfor Okseøerne mødes vi alle igen til eftermiddagskaffen.
Herefter kører vi til vores hotel i Flensborg til indkvartering og en dejlig middag.
Dag 2 - onsdag 20. juni:

Sejltur på Kielerkanalen under Kieler Woche
Vi skal på en spændende sejltur på én af verdens
mest trafikerede kunstige vandveje - Kielerkanalen. Der afholdes i denne uge Kieler Woche, og
der vil derfor være et særligt liv både til lands og
til vands.

Rejsen dag for dag:
Dag 1 - tirsdag 19. juni:

Hitzacker
Der er opsamling i Odense, Munkebo, Kerteminde,
Rynkeby og Langeskov. Herefter kører vi fra Fyn
til starten af Gendarmstien i Padborg. Vi starter
vandringen ved museet Oldemorstoft.

Alle:

Fra Padborg går vi gennem den smukke Kruså
Tunneldal til Chr. d. 4`s Kobbermølle Museum i
Harrislee. Vi ser den lille bebyggelse med arbejderhusene. Og her spiser vi Hennings gode frokost ved bussen.

Bjergetapen - 5 km:

De, der vælger den korte vandring, stiger igen
på bussen og kører ad den smukke Fjordvej ved
Flenborg Fjord videre til Gråsten Slotshave - et
parkanlæg, som dronning Ingrid med sin store
glæde for blomster har sat sit præg på.

Ved ankomsten til Kiel går vi ombord på skibet
Adler Princess. Vi sejler fra Kiel til Rendsburg, og
undervejs får vi mulighed for at opleve en del af
den store kanal, der årligt betjener 50.000 skibe.
Kanalen blev indviet i 1895 og er med sine 99 km
et imponerende ingeniørarbejde.
Om bord nyder vi en god frokostbuffet, medens
skibet sejler forbi smukke landskaber og formentlig også store containerskibe. Efter 3 1/2 time
Lüneburg
kommer vi til Rendsburg.
Vi kører tilbage til vores hotel i Flensborg. Her
bliver der en guidet tur i Flensborgs centrum med
de maleriske huse og købmandsgårde. Der bliver
også lidt tid på egen hånd til indkøb eller andet.
Aftensmaden spiser vi i dag på en restaurant i
Flensborg.

Rejsearrangør: Vandreforeningen Munkebo Fodslaw, Bakkegårdsvej 72, 5330 Munkebo, tlf. +45 65976710.
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VANDREFORENINGEN MUNKEBO FODSLAW

REJSER 2018
Grænselandet - busrejse - 3 dage
Dag 3 - torsdag 21. juni:

Vandring ad Gendarmstien og besøg i
Broager Kirke, Cathrinesminde Teglværk
og Alsion
Vandringen ad Gendarmstien starter i dag i Sønderhav ved Okseøerne.
I dag vandrer vi fortrinsvis langs med Flensborg
Fjord. Vi kommer forbi golfbanen ved Benniksgård og Stranderød. På turen ser vi ruiner fra
gamle teglværker.

Tegl-etapen - 5 km

Efter ca. 5 km vandring stiger vi på bussen ved
Sandager og kører til den nyrestaurerede Broager
Kirke. Kirken spillede en rolle i krigen 1864. Kirkegården rummer interessante mindesmærker fra
historien.
Efter besøget kører vi til havnen ved Egernsund,
hvor vi spiser Hennings frokost sammen med
resten af gruppen.
Hitzacker

19. - 21. juni

Alle:

Ved Cathrinesminde mødes vi alle til kaffe og
brødtorte.
Derpå kører vi til Dybbøl Banke, videre til Sønderborg og ned omkring havnen og det smukke slot.
Vi ser det nye byggeri ved Alssund med Sønderborgs nye vartegn.
Derefter slutter vi besøget i grænselandet i kulturhuset Alsion, som er Sønderjyllands nye videnog kulturcenter. Her skal vi nyde lidt god musik i
koncertsalen og spise aftensmad i caféen - og så
går turen retur til Fyn.

Hjemkomst: ca. kl. 22.
Turledere: Judith Lynggård og Poul Erik Hansen
Pris:
Rejsens pris er kr. 2.850 pr. person i delt dobb.

værelse med bad og toilet. Der kan bestilles
enkeltværelse.

Tillæg for enkeltværelse:

kr. 500 - begrænset omfang.
Prisen dækker bustransport tur/retur samt bustransport på udflugter. 2 overnatninger i dobb.
værelse med bad og toilet og fuld pension - dvs.
2 frokoster ved bussen inkl. en øl og snaps eller
et glas vin og frokost på sejlturen på Kielerkanalen.
Desuden 3 gange aftensmad som beskrevet i
programmet. Sejltur på Kielerkanalen og diverse
entréer er ligeledes med i prisen.

Følgende er ikke omfattet:

Andre måltider og drikkevarer end de nævnte.

Tilmelding og oplysninger:
Egnen har været rig på teglværker. Og teglværksmuseet Cathrinesminde skal vi se efter frokost.
Museet ligger naturskønt ved Flensborg Fjord.

Tegl-etapen - 16 km:

Vi fortsætter vandringen ad Gendarmstien forbi
Rinkenæs Forfyr, over Egernsundbroen, hvor vi
spiser frokost ved bussen sammen med resten
af selskabet.
Så fortsætter vi vandringen til Marina Minde og
Broager
for at slutte os til de øvrige ved CathrinesWilseder
minde Teglværksmuseum. Det er en ualmindelig
flot tur med store udsigter.

Lilian Munch Pedersen-liljo@munkebo-borger.dk
eller tlf. 2245 1156.
Tilmelding fra onsdag den 1. nov. kl. 9.00
Rejsearrangør er Munkebo Fodslaw, og
rejsen er derfor kun for medlemmer af
foreningen.
Lüneburg

Betaling:

Dep. på kr. 500 skal indbetales senest en uge
efter tilmeldingen. Restbeløbet skal indbetales
senest 19. april 2018. Indbetaling skal ske til
foreningens rejsekonto 3596 3600207849.
Der henvises til foreningens “Almindelige rejsebetingelser”, som kan ses på munkebofodslaw.dk.

Rejsearrangør: Vandreforeningen Munkebo Fodslaw, Bakkegårdsvej 72, 5330 Munkebo, tlf. +45 65976710.
E-mail: formand@munkebofodslaw.dk - www.munkebofodslaw.dk - CVR nr. 32220193
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REJSER 2018
Nordsjælland - Skåne - busrejse - 4 dage
Om turen:

På denne tur kommer vi vidt omkring. Vi skal
besøge såvel “Kongernes Nordsjælland” som de
gamle danske besiddelser i Skåne. Vi skal besøge
det tidligere Helsingør Værft, som nu er et spændende museum. Vi sejler til Hven, hvor øen kan
beses enten til fods eller med en bus. Og endelig
skal vi på hjemvejen besøge domkirkebyen Lund
og det idylliske Dragør.
Turen er tilrettelagt for både vandrere og ikkevandrere. Der er indlagt vandreture hver dag på Hven er der mulighed for at vandre op til 14
km, og der bliver også en vandretur ved Kullen.
Turen indeholder også mange tilbud om seværdigheder med guide, masser af socialt samvær og
så er “alt betalt” på denne tur - dvs. alle måltider og drikkevarer til såvel frokost som aftensmad.
Turen køres med Hårby-rejser og frokosterne de
3 dage er ved bussen - dvs. den gode busfrokost
med en øl/snaps eller et glas vin.
Vores base er i Helsingborg - på det 3*** Hotel
Goodmorning Helsingborg meget centralt ved by
og havn. Opholdet er med morgenmad og aftensmad de to af dagene.

4. - 7. august

Hvis man ikke har lyst til at se museet, kan man
gå en tur rundt på arealet ved Kronborg.
Vi tager færgen til Helsingborg og ankommer ved
18-tiden til vores hotel til indkvartering og aftensmad.

Dag 2 - søndag den 5. august
Hven, vandring og whisky

Efter morgenmaden kører vi til Landskrona, hvorfra vi tager færgen til Hven.
Der er mulighed for at vandre øen rundt - ca. 14
km. Ikke-vandrere kører med bus rundt på øen
og besøger bl.a. Skt. Ib’s Kirke og Tycho Brahes
Museum med guide (tillægspris).
Alle mødes til frokost og whiskysmagning på
“Spirit of Hven”. Der bliver også en rundvisning
i destilleriet.
Efter frokosten går vandrerne videre til færgehavnen, og de, der ikke har lyst til at vandre så
langt, kan tage en lille tur på ca. 3 km til havnen
eller tage en lokal bus (for egen regning).
Der er aftensmad på hotellet, når vi kommer tilbage.
NB! Hven er en cykelø. Har man lyst til at cykle
øen rundt i stedet for at vandre er der rig mulighed for at leje cykler i nærheden af havnen (ikke
med i turens pris).

Rejsen dag for dag:
Dag 1 - lørdag 4. august:

Oplevelserne starter allerede på udrejsen. Efter
opsamlingen kører vil til Roskilde. På vejen gør vi
et stop for morgenkaffe og rundstykke.
I Roskilde får vi en rundvisning med guide i Roskilde Domkirke. Frokosten spiser vi ved bussen et
sted på vejen til Helsingør, hvor vi skal besøge
Kulturværftet - det gamle Helsingør Værft. Her
får vi en rundvisning med en tidligere værftsarbejder. Værftet er i dag et spændende museum.
Rejsearrangør: Vandreforeningen Munkebo Fodslaw, Bakkegårdsvej 72, 5330 Munkebo, tlf. +45 65976710.
E-mail: formand@munkebofodslaw.dk - www.munkebofodslaw.dk - CVR nr. 32220193
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VANDREFORENINGEN MUNKEBO FODSLAW

REJSER 2018
Nordsjælland - Skåne - busrejse - 4 dage

4. - 7. august

Dag 3 - mandag 6. aug.:

Blomsterpark og vandring ved Kullen
I dag går turen til Kullen. Vi starter med et besøg
i “Kärnan” højt oppe over Helsingborg, og går så
en tur på 3-4 km langs den smukke Landsbergpromenad langs vandet. Bussen samler op på
vejen.
Herefter går turen til blomsterparken Sofiero,
hvor der bliver et par timer på egen hånd.

.

Turledere: Lilian og Jørgen Pedersen
Pris:
Rejsens pris er kr. 3.950 pr. person i delt dobb.
værelse med bad og toilet. Der kan bestilles
enkeltværelse.

Tillæg for enkeltværelse:
kr. 900 - begrænset omfang.
Turen går videre til Kullen og Kullaberg, hvor vi
nyder frokosten ved bussen inden vandrerne
tager fat på vandreturen tilbage til Mölle - en tur
på ca. 5 km, hvor man hele tiden har den smukke udsigt over havet.
Ikke-vandrerne tager med bussen til Mölle, hvor
der bliver lidt tid på egen hånd i den hyggelige
by. Når vi er samlet igen kører vi til “Flickorna
Lundgren på Skäret”, hvor der er bestilt æggekage til os efter dagens strabadser.

Dag 4 - tirsdag 7. aug.:

Lund Domkirke, Dragør og fortet
Turens sidste dag, men vi skal nå meget endnu.
Efter morgenmad og pakning kører vi til Lund,
hvor der bliver et besøg med guide i den helt
fantastiske domkirke.
Hjemturen går over Øresundsbroen. Frokosten
spiser vi et sted på vejen ved bussen, og næste
stop er Dragør på Amager. Der bliver mulighed
for en lille vandretur langs kysten (4-5 km) for
at samle appetit til aftensmaden. Eller man kan
nyde den idylliske Dragør Havn.
Aftensmaden spises på Dragørfortet, og inden
maden får vi en tur med guide på fortet med den
spændende historie.

Hjemkomst: ved 21.30 tiden i Langeskov.
Turledere: Lilian og Jørgen Pedersen

Prisen dækker bustransport tur/retur samt alle
færger og broafgifter og transport på udflugter.
3 overnatninger i delt dobb. værelse med bad og
toilet og morgenmad. Desuden frokost og aftensmad alle dage inkl. 1 øl/vand/glas vin til alle måltider. Prisen omfatter også entréer, guider, (dog
ikke på Hven) whiskysmagning samt kaffe på
hele turen.

Følgende er ikke omfattet:

Drikkevarer ud over de nævnte. Bustransport og
guide/entre på Hven. Dette skal bestilles særskilt
ved tilmeldingen. Pris for denne udflugt er
kr. 200 for bus og guide. Skal bestilles sammen med rejsen.

Tilmelding og oplysninger:
Lilian Munch Pedersen - liljo@munkebo-borger.dk
eller tlf. 2245 1156.
Tilmelding fra onsdag den 1. nov. kl. 9.00
Rejsearrangør er Munkebo Fodslaw, og rejsen er derfor kun for medlemmer af foreningen.

Betaling:

Dep. på kr. 500 skal indbetales senest en uge
efter tilmeldingen. Restbeløbet skal indbetales
senest 4. juni 2018. Indbetaling skal ske til
foreningens rejsekonto 3596 3600207849.
Der henvises til foreningens “Almindelige rejsebetingelser”, som kan ses på munkebofodslaw.dk.

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

REJSER 2018
Sauerland (Tyskland) - busrejse - 6 dage

2. - 7. september

Om turen:

Sauerland ligger i hjertet af Tyskland, sydvest for
Kassel. Her er masser af frisk luft og et godt og
mildt klima. Desuden er her ubeskriveligt smukt
med snoede veje, grønne skovklædte bakker, idylliske dale med rislende bække og charmerende
bindingsværkshuse.

Rejsen dag for dag:
Dag 1 - søndag 2. sept.:
Vi skal bo på det gode 4* Rüters Parkhotel i WilHitzacker
lingen(www.ruetersparkhotel.de). Hotellet
har en
lækker morgenbuffet, og vi vil få god mad om aftenen med 4 retters menu eller buffet.
Området er et kurområde, som ligger i en dal
omkranset af skovklædte bjerge. Byen ligger for
foden af det 838 m høje bjerg, Ettelsberg. Man
kan tage svævebanen til Ettelsberg, hvorfra man
har en storslået udsigt. Området indbyder til
spændende vandreture. I Willingen finder man
mange fine forretninger i byens hyggelige centrum. www.willingen.de.
Turen er en “kombinationstur” forstået på den
måde, at der er vandringer for dem, der vil vandre og samtidig udflugter/korte vandringer for
evt. ikke-vandrere. Indimellem er der også
fælles udflugter for begge grupper.

Opsamlingen starter i Odense kl. 6.00. Herefter
til Munkebo, Kerteminde, Rynkeby og Langeskov.
Derefter kører vi til Sauerland (ca. 650 km) med
passende pauser undervejs.
På vejen kører vi gennem naturparken Teutoburger Wald, og her holder vi eftermiddagspause
ved det imponerende mindesmærke Hermannsdenkmal. Her bliver der også tid til en kort vandretur.
Vi når frem til Willingen omkring kl. 17 til indkvartering og spisning ca. kl. 19.

Dag 2 - mandag 3. sept.:

Der startes denne dag kl. 9 direkte fra hotellet.
Det er en heldags vandredag over højdedragene
rundt om Willingen ad vandreruten Rothhaarsteig
- ca. 18 km. Der laves små vandreture (3-5 km)
i byen for ikke-vandrere. Begge grupper skal med
med svævebanen til Ettelsberg.

Lüneburg

Wilseder

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

REJSER 2018
Sauerland (Tyskland) - busrejse - 6 dage

2. - 7. september

Dag 3 - tirsdag 4. sept.:

Vi starter kl. 8,30, hvor vi kører til området ved
Edersee. Der bliver en hel vandredag i Naturpark
Kellerwald Edersee (ca. 15 km), og samtidig bliver der korte vandringer (3-5 km) for ikke-vandrere. Begge hold kommer på en sejltur på den
smukke sø.

Turledere: Arne og Lene Kristiansen
Pris:
Rejsens pris er kr. 3.950 pr. person i delt dobb.

værelse med bad og toilet. Der kan bestilles
enkeltværelse i begrænset omfang.
Hitzacker

Tillæg for enkeltværelse:
kr. 500 - begrænset omfang.

Dag 4 - onsdag 5. sept.:

Vi starter kl. 9. Denne dag er der heldags busudflugt til det sydlige Sauerland med besøg på
slottet i Berleburg (med rundvisning og frokost)
og besøg på områdets højeste punkt Kahler
Asten (Hochsauerland). Der arrangeres nogle
mindre vandringer på dette smukke sted.

Prisen dækker bustransport tur/retur samt bustransport på udflugter. 5 overnatninger i dobb.
værelse med bad og toilet og halvpension fra og
med aftensmad 1. dag til morgenmad sidste dag.
Desuden er der medregnet 1 frokost i ugens løb
Enddvidere entré og guide i Berleburg samt
sejltur på Edersee.

Dag 5 - torsdag 6. sept.:

Følgende er ikke omfattet:

Vi starter ved bussen kl. 8.30. Der er heldags
udflugt til Kassel, og vi besøger Herkules-monumentet og det enorme parkanlæg (Unescos verdensarv) med de fantastiske udsigter over Kassel.
Vi går et par flotte vandreture i området.

Dag 6 - fredag 7. sept.:

Vi starter hjemrejsen kl. 9. Vi kører samme vej
hjem som ud, men holder denne gang formiddagspause ved det kendte udflugtsmål Externsteine i Teutoburger Wald. Herefter er der passende pauser i turen mod Danmark.
Vi holder aftenpause ved grænsen, hvor der er
mulighed for grænsehandel og lidt aftensmad.

Hjemkomst: ca. kl. 22.
Wilseder
Foreningen
forbeholder sig ret til at bytte rundt
på dagenes aktiviteter som følge af vejrlig eller
andre forhold.

Andre måltider end de nævnte - herunder nogle
frokoster, drikkevarer samt evt. andre entreer
end de nævnte er ikke inkluderet i prisen.

Tilmelding og oplysninger:
Arne Kristiansen - formand@munkebofodslaw.dk
eller tlf. 2462 5697.
Tilmelding fra onsdag den 1. nov. kl. 9.00
Rejsearrangør er Munkebo Fodslaw, og rejsen er derfor kun for medlemmer af foreningen.
Lüneburg

Betaling:

Dep. på kr. 500 skal indbetales senest en uge
efter tilmeldingen. Restbeløbet skal indbetales
senest 2. juli 2018. Indbetaling skal ske til
foreningens rejsekonto 3596 3600207849.
Der henvises til foreningens “Almindelige rejsebetingelser”, som kan ses på munkebofodslaw.dk.

Rejsearrangør: Vandreforeningen Munkebo Fodslaw, Bakkegårdsvej 72, 5330 Munkebo, tlf. +45 65976710.
E-mail: formand@munkebofodslaw.dk - www.munkebofodslaw.dk - CVR nr. 32220193
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REJSER 2018
Sivota (Grækenland) - flyrejse - 8 dage
Om turen:

På denne rejse skal vi stifte bekendtskab med
Sivota i det nordøstlige Grækenland lige over for
øen Korfu.
Området kaldes også “Det græske Caribien”, og
her er der hyggelige småbyer med caféliv, badestrand og strandpromenader langs med kysten.
Både vand og luft har på denne tid af året en behagelig temperatur på omkring 20 grader. Turen tilrettelægges med både vandringer og udflugter.
Vandringernes længde og sværhedsgrad tilrettelægges i forhold til deltagernes formåen, men man
skal være i passende form svarende til regelmæssig deltagelse i foreningens 5 og 10 km vandreture. Vandreturene kan vælges fra, og hvis man
vælger en tur fra, så er man i den tid på egen
hånd. Der er 2 heldags udflugter på turen, og
disse dage er der ikke vandring. Udflugterne skal
tilkøbes hjemmefra.
Også ikke-vandrere kan deltage på rejsen og tage
med på udflugter og ellers nyde livet på stedet.
Hitzacker

28. sept.- 5. okt.

overblik over afstande og nogle af strandene.
Der bliver også tid til en pause på havnen, og så
skal vi vade en tur over ved Bella Vraka Beach.

Dag 3 - søndag 30. sept.:

Perkida - Arillas og olivenmarkerne. Bus ud og
hjem. Kort tur ca. 10 km (4-5 timer). Lang tur
ca. 14 km (5-6 timer). Busafgang kl. 9 til Arillas
Beach, hvor lang rute står af og bussen fortsætter
til Perika, hvor kort rute står af. Der er pause ved
en café i den hyggelige lille by Perdika. Turen
fortsætter ad en markvej oppe på bjersiden gennem stenede olivenmarker, og der er mange gode
udsigter over kysten. Til slut følger vi asfaltvejen
hjem.
Madpakke/sandwich og 1 liter vand pr. person
medbringes. Kan købes på hotellet.

Dag 4 - mandag den 1. okt.:

Heldagsudflugt til Korfu. Tillægspris kr. 550 pr.
person. Turen skal bestilles sammen med rejsen.
Se udflugtsbeskrivelsen på næste side.

Dag 5 - tirsdag den 2. okt.:

Vandretur i Acherinkløften ved Gliki. Bus ud og
hjem. Fællestur på ca. 8 km i bjergene ned til
Acherionkløften. Busafgang kl. 8 til Gliki og videre
til Souli og Samonida - ca. 1,5 times kørsel.
Her er der aflæsning ude midt i bjergene, hvor
der kun er et par gedeflokke.
Vi starter i ca. 450 m højde, og så er der 2 km
nedad på grusvej.
Vi skal bo på det 3* hotel Mikros Paradisos kun
100 m fra vandet. Alle værelser har bad og toilet.

Rejsen dag for dag:
Dag 1 - fredag 28. sept.:

Vi flyver fra Billund til Preveza i Nordgrækenland,
hvor de danske rejseledere fra Primo Tours møder
os og følger med til hotellet. Der bliver afholdt
velkomstmøde den første dag, hvor ugens program bliver præsenteret.

Dag 2 - lørdag 29. sept.:

Byture. Kort tur ca. 8 km - start kl. 9 (3-4 timer).
Lang tur ca. 15 km - start kl. 9 (5-6 timer). Ved
begge ture kommer vi rundt i byen og får et

Herefter er der et par km nedad på gedestier til
Acheronfloden, som ligger 65 m over havet. Her
er der soppetur i floden og lunch på de hvide
klipper.
Efter lunch går turen over et par broer og op på
bjergsiden ad en smal sti til Skala Tzavelenas og
Lüneburg
restaurant Acheron Springs, hvor vi
har slutrast,
og her holder bussen. Her er der igen mulighed
for at soppe i flodens klare blå og kølige vand
eller bare sidde på bredden og nyde flodens brusen, indtil vi skal hjemad.
Madpakke/sandwich og 1 liter vand pr. person
medbringes. Kan købes på hotellet.
Husk badetøj.

Rejsearrangør: Vandreforeningen Munkebo Fodslaw, Bakkegårdsvej 72, 5330 Munkebo, tlf. +45 65976710.
E-mail: formand@munkebofodslaw.dk - www.munkebofodslaw.dk - CVR nr. 32220193
Sivota 1

VANDREFORENINGEN MUNKEBO FODSLAW

REJSER 2018
Sivota (Grækenland) - flyrejse - 8 dage

28. sept.- 5. okt.

Dag 6 - onsdag 3. okt.:

Vandretur fra Plataria og stenbruddet på Sivotabjerget. Bus ud og hjem. Busafgang kl. 9 til Plataria Beach, hvor lang rute står af ved havnen og
bussen kører tilbage og ind på højderyggen på
Sivotabjerget, hvor kort rute sættes af på toppen.
Kort tur ca. 13,5 km. Turen fortsætter fra stenbruddet videre mod bjergtoppen til de 2 store
master i 585 m højde. Der er nogle fantastiske
udsigter ned på begge sider af bjerget. Der er god
mulighed for at møde en hyrde med sin fåreeller gedeflok. Herfra går turen ned ad bjerget til
Sivota. Madpakke/sandwich og 1 l vand pr. person
medbringes. Kan købes på hotellet.
Lang rute ca. 18 km. Turen starter ved havnen i
Plataria og går langs stranden forbi Campingpladsen.

Udflugt 1 - heldagsudflugt til Korfu:

Heldags busudflugt til Meteora og det antikke
Grækenland. Tillægspris kr 450. Udflugten
skal bestilles sammen med rejsen. Udflugtsbeskrivelsen kan ses på næste side.

Udflugten tilkøbes hjemmefra ved tilmeldingen.
Et græsk ordsprog siger: “enten bliver du forelsket i Korfu eller på Korfu”.
På turen til denne skønne perle i det Ioniske Hav
besøger vi først Achillion Palæet, der er en historisk kulturskat.
Derefter besøger vi det smukke udsigtspunkt
Kanoni, som lægger motiv til hvert tredje postkort fra øen.
Herefter tager vi til Korfu by, der af mange siges
at være den mest charmerende by i hele Grækenland. I Korfu by vil der være tid på egen hånd til
at slentre gennem de idylliske og hyggelige små
gader. Turen er inkl. entré til Achillion Palace og
frokost med drikkevarer.
Udflugten gennemføres med min. 20 deltagere.

Dag 8 - fredag 5. okt.:

Pris: kr. 550 inkl. frokost.

Dag 7 - torsdag 4. okt.:

Hjemrejse efter morgenmaden.

Lüneburg

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

REJSER 2018
Sivota (Grækenland) - flyrejse - 8 dage

28. sept.- 5. okt.

Arrangør: Munkebo Fodslaw med Primo Tours
som teknisk arrangør.

Kontaktperson: Arne Kristiansen
Pris:
Rejsens pris er kr. 5.700 pr. person i delt dobb.

værelse med bad og toilet. Der kan bestilles
enkeltværelse i begrænset omfang.

Tillæg for enkeltværelse:
kr. 1.200

Udflugt 2 - heldagsudflugt til Meteora:

Udflugten købes hjemmefra ved tilmeldingen.
Vi skal til et område i det indre af Nordgrækenland, hvor munkene for mange århundreder siden
byggede flere klostre på de mest utilgængelige
klipper for at være nærmere Gud og for at beskytte sig mod fjender af den kristne tro. Dette landskab er enestående - det findes ikke tilsvarende
på jorden. Den eneste adgangsvej var ad lange,
vaklende stiger, som kunne trækkes op på toppen igen. Siden - efterhånden som klostrene blev
udbygget - blev stigerne erstattet af hejseværker
og både munke, fornødenheder og byggematerialer blev hejset op i net.
I løbet af dagen spiser vi frokost med udsigt til
disse enestående klostre.
Entré til ét af klostrene er inkluderet.
Udflugten gennemføres med min. 20 deltagere.
Pris: kr. 450 inkl. frokost.

Rejsens pris dækker bustransport til Billund t/r
med opsamling i Kerteminde, Rynkeby, Langeskov
og Odense .
Flyrejse tur/retur til Preveza lufthavn i Grækenland samt transfer t/r til Sivota.
VIP indtjekning i Billund Lufthavn (egen skranke).
Mad i flyet.
7 nætter på *** Mikros Paradisos i delt dobb.
værelse med halvpension. 4 vandredage med
bustransport iht. program.
Assistance af danske vandretursledere og Primo
Tours danske rejseledere.

Følgende kan tilkøbes:

Ekstra benplads i flyet t/r
Bestemte pladser i fly (vindue/gang)
Afbestillingsforsikring
Årsrejseforsikring

kr. 300
kr. 100
kr. 195
kr. 252

Tilmelding og oplysninger:
Arne Kristiansen - formand@munkebofodslaw.dk
eller tlf. 2462 5697.
Tilmelding fra onsdag den 1. nov. kl. 9.00
Munkebo Fodslaw råder over samtlige 44 pladser
til foreningens medlemmer indtil 1. januar 2018.
Efter denne dato kan evt. restpladser afsættes til
andre interesserede.
Bliver rejsen udsolgt inden for det første døgn,
bliver der trukket lod.
Lüneburg
Betaling og rejsebetingelser:

For denne rejse gælder Primo Tours “Betingelser”
- se www.primotours.dk/om-os/betingelser.
Rejsen gennemføres med min. 30 deltagere.
Depositum kr. 1.200 opkræves umiddelbart efter
tilmelding, og restbeløbet skal betales 60 dage
før afrejse. Faktura fremsendes fra Primo Tours.

Rejsearrangør: Vandreforeningen Munkebo Fodslaw, Bakkegårdsvej 72, 5330 Munkebo, tlf. +45 65976710.
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VANDREFORENINGEN MUNKEBO FODSLAW

REJSER 2018
GENERELLE REJSEBETINGELSER
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 melde
sig til 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 og „singlepar„
kun ét lod på samme måde som singler har det.

2. 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 flerdags 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 to
måneder før rejsedatoen. Indbetales restbeløbet ikke, betragtes deltagelsen som annulleret, og pladsen tilbydes
evt. personer på venteliste. Det indbetalte depositum refunderes ikke.
For rejserne til Peak District og Sivota henvises til rejsebetingelserne fra hhv. Best Travel og Primo Tours.

3. Information om rejsen:

Informationen i rejsehæftet om de enkelte rejser er vejledende, og der kan evt. ske ændringer i programmet undervejs.
Der tages forbehold for rejsernes pris for prisstigninger, moms, afgifter mm. ,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 i den forreste eller bageste del i bussen 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 tilmeldingen er foretaget.
På rejser med overnatning er der i meget begrænset omfang mulighed for enkeltværelse 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 tilmelding.
Er der for mange ønsker om enkeltværelse, kan der blive tale om lodtrækning.

4. Afbestilling:

Når depositum er indbetalt er tilmelding bindende. Hvis rejsen af den ene eller anden grund må afbestilles, 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.
Ved afbestilling pga. sygdom henvises til egen afbestillingsforsikring. Hvis rejsen aflyses f.eks. grundet for få tilmeldte,
tilbagebetales alle indbetalte beløb for den pågældende rejse.
For rejserne til Peak District og Sivota henvises til rejsebetingelserne fra hhv. Best Travel og Primo Tours.

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 ved henvendelse til kommunen). Det blå kort dækker ikke hjemtransport, så det henstilles, at man selv tegner rejseforsikring i sit
eget forsikringsselskab. Det anbefales ligeledes, at man tegner en afbudsforsikring i eget forsikringsselskab.

Tilmeldingen starter onsdag den 1. nov. kl. 9.00
Tilmelding til turene til Peak District, Sauerland og Sivota
Arne Kristiansen - tlf. 2462 5697 - eller formand@munkebofodslaw.dk
Tilmelding til turene til Frijsenborg, Grænselandet og Nordsjælland/Skåne
Lilian Munch Pedersen - tlf. 2245 1156 eller liljo@munkebo-borger.dk
Tilmelding kan kun ske til de nævnte personer.
Rejsearrangør: Vandreforeningen Munkebo Fodslaw, Bakkegårdsvej 72, 5330 Munkebo, tlf. +45 65976710.
E-mail: formand@munkebofodslaw.dk - www.munkebofodslaw.dk - CVR nr. 32220193

