VANDREFORENINGEN MUNKEBO FODSLAW

REJSER 2019
Kære medlemmer
Munkebo Fodslaw kan igen i 2019 tilbyde et varieret program af rejser i ind- og udland.
Bemærk: Ny tilmeldingsprocedure

Stade/Altes Land
Tyskland - 4 dage (bus)
28. april - 1. maj

Ærø
1 dag (bus)
Torsdag 20. juni

Stevns Klint
1 dag (bus)
Torsdag 23. maj

Vandrerejse Cal Barbut
Spanien - 7 dage (fly)
4. - 11. juni

Stralsund/Rügen
5 dage (bus)
18. - 22. august

Fejø
1 dag (bus)
Torsdag 26. september

Tilmeldingen starter NU
Du kan allerede nu melde dig til én eller flere af vores rejser.

Torsdag den 1. november kl. 21.00 slutter første omgang af tilmeldingen.

I løbet af formiddagen næste dag får alle besked om de har fået en plads på den
ønskede rejse. Hvis en rejse er overtegnet, vil der blive trukket lod blandt de tilmeldte om deltagelse og rækkefølge på venteliste.
Tilmeldinger efter 1. november modtages så længe der er plads.
Tilmelding kan kun ske pr. telefon, mail eller personlig henvendelse til de nævnte personer.

Tilmelding til alle ture (bortset fra vandrerejsen til Cal Barbut)
Lilian Munch Pedersen - tlf. 2245 1156/liljo@munkebo-borger.dk

Tilmelding til vandrerejsen til Cal Barbut
Kirsten Josefsen - tlf. 2481 1232/thegirlfromla@live.dk
Rejsearrangør: Vandreforeningen Munkebo Fodslaw, Solbakken 726, 5330 Munkebo, tlf. +45 2320 5425.
E-mail: formand@munkebofodslaw.dk - www.munkebofodslaw.dk - CVR nr. 32220193

VANDREFORENINGEN MUNKEBO FODSLAW

REJSER 2019
Altes Land - busrejse - 4 dage
Om turen:

Turen går til Tysklands frugthave - Altes Land,
som ligger lige syd for Elben og sydvest for Hamborg.
Området er helt domineret af frugtmarker, og millioner af æbletræer blomstrer i foråret.
Vi skal vandre i frugtplantagerne ved Elben, besøge Bremen, opleve Airbus Fabrikken, se koncerthuset Elbphilharmonie i Hamborg og på havnerundfart.

28. april - 1. maj
Vi introduceres til byen ved en byvandring, når
vi ankommer. Herefter kører vi til Hotel Vier
Linden, hvor vi får vores værelser og spiser en
dejlig middag.

Vi har byen Stade som base. Her bor vi på Hotel
Vier Linden. Hotellet har 3*, og der er gode værelser og dejlig mad.
Vi skal vandre, men turen byder ligeså meget
på udflugter og andre interessante oplevelser.
Turen køres med Hårby Rejser og med Henning
som chauffør. Frokosten de to dage serveres ved
bussen og er inkl. en øl, snaps eller et glas vin.
Hitzacker

Rejsen dag for dag:
Dag 1 - søndag 28. april:

Efter opsamling kører vi til byen Glückstadt, som
i 1617 blev grundlagt af Christian IV. Byen ligger
idyllisk ved Elben. Der er små hyggelige gader,
en malerisk havn og velbevarede huse. Ved det
lille havneområde spiser vi Hennings frokost.
Derefter sejler vi over Elben og kører videre til
Stade. Byen var hansestad og svenskerne gjorde
den til en fæstningsby, som også har været under
dansk herredømme. Den gamle bydel er stadig
omgivet af voldgrave og har hyggelige krogede
gader og smukke gavlhuse.

Stade
Dag 2 - mandag 29. april
Besøg i Bremen.

Udflugten går i dag til Bremen, hvor vi skal opleve Bremens historiske bykerne, som er omgivet
dels af voldgraven og dels af floden Weser. Overalt i Altstadt ses spor efter Middelalderens rigdomme med skønne bygninger i barok og renæssancestil.
Vi skal se det gamle rådhus, Rolandstatuen,
domkirken, Stadsmusikanterne fra Bremen, klokkespillet i Böttcherstrasse og kvarteret Schnoor.
Frokosten spiser vi i dag i Ratskeller.
Derefter vandrer vi rundt om den gamle bymidte,
forbi museumshavnen og omkring voldgraven ca. 5 km. Men man kan i stedet for sætte sig på
en café på Am Markt og nyde bylivet og de imponerende bygninger, der omgiver pladsen.
Aftensmaden spiser vi på vores hotel i Stade.

Lüneburg

Glückstadt

Bremen

Rejsearrangør: Vandreforeningen Munkebo Fodslaw, Solbakken 726, 5330 Munkebo, tlf. +45 2320 5425.
E-mail: formand@munkebofodslaw.dk - www.munkebofodslaw.dk - CVR nr. 32220193
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REJSER 2019
Altes Land - busrejse - 4 dage
Dag 3 - tirsdag 30. april - omkring Elben
Dagen starter med besøg hos Airbus Fabrikken
ved Hamborg. Her fremstilles der fly af typen
A380 og A320 m.fl. Det er stort, det er imponerende, og det er interessant at se, hvordan der
bliver arbejdet på de forskellige Airbus-fly.
Efter besøget skal vi opleve de smukke blomstrende æbleplantager. Vi kører ad frugtruten
til lystbådehavnen NeuenSchleusse, hvor vi spiser frokost ved bussen.
Vi starter vandringen på diget ved GrünenDeich.
På turen er der en fantastisk udsigt over floden
med trafik af store containerskibe og mindre
både. Og der er blomstrende frugtplantager så
langt øjet rækker. Vi går langs Elben til Twielenfleth - ca. 6 km.
Her besøger vi en ung familie, som har en frugtplantage, og de vil introducere os til deres frugtavl i Altes Land, hvor det meste af Tysklands æbleproduktion bliver til.
Frugtavlen her er en 700 år gammel tradition,
som blev startet af hollænderne. Hitzacker
Vandringen går videre til Stade - 6 km, men man
kan også tage bussen retur til hotellet, hvor vi
spiser middagen om aftenen.

Dag 4 - onsdag 1. maj:

Efter morgenmaden tager vi afsked med Stade og
starter hjemturen. Vi kører ad højbroen Köhlbrandbrücke til havnekvarteret i Hamborg. Broen er ca.
4 km lang og med udsigt til containerhavnen, og
det fører os til hjertet af Hamborgs havneområde
til koncerthuset Elbphilharmonie, som vi besøger.
Arkitekten har lagt en bølgende overbygning af
glas ovenpå et tidligere kakaolager i røde mursten - det er ganske imponerende.

28. april - 1. maj
Der bliver frokost på egen hånd i området ved
Landungsbrücke.
Efter frokost tager vi på havnerundfart. Vi sejler
i kanalerne ved de gamle pakhuse i Speicherstadt
og ser det nye Hafencity. Turen tager ca. 1 time.
Derpå sættes kursen mod Danmark. Vi gør stop
ved grænsen for at handle, og aftensmaden spiser vi på Sdr. Hostrup Kro, inden vi kører til Fyn.

Turledere:

Poul Erik Hansen og Judith Lynggaard.

Pris:
Rejsens pris er kr. 3.250 pr. person i delt dobb.

værelse med bad og toilet.

Tillæg for enkeltværelse:

kr. 800 - begrænset omfang.
Prisen dækker bustransport tur/retur samt bustransport på udflugter. 3 overnatninger i dobb.
værelse med bad og toilet og morgenmad.
Desuden 3 frokoster og 3 gange 3 retters menu
samt middag på Sdr. Hostrup Kro på hjemvejen.
Der er fri kaffe i bussen.
Entré til besøg på Airbus, besøg hos frugtavler
samt havnerundfart i Hamborg er ligeledes med
i prisen.

Følgende er ikke omfattet:

Drikkevarer til aftensmaden og drikkevarer til
frokosten i Ratskeller er ikke omfattet. Desuden
er frokost dag 4 på egen hånd.

Tilmelding:
Lilian Munch Pedersen - liljo@munkebo-borger.dk
eller tlf. 2245 1156.
Se nye tilmeldingsregler på forsiden.
Rejsearrangør er Munkebo Fodslaw, og rejsen er derfor kun for medlemmer af foreningen.

Betaling:

Wilseder

Lüneburg
Dep. på kr. 500 skal indbetales senest en uge
efter at tilmeldingen er bekræftet.
Restbeløbet skal indbetales senest 28. februar
2019. Indbetaling skal ske
til foreningens rejsekonto 3596 3600207849.
Der henvises til foreningens “Generelle Rejsebetingelser”, som kan ses på munkebofodslaw.dk.

Rejsearrangør: Vandreforeningen Munkebo Fodslaw, Solbakken 726, 5330 Munkebo, tlf. +45 2320 5425.
E-mail: formand@munkebofodslaw.dk - www.munkebofodslaw.dk - CVR nr. 32220193
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Vandrerejse til Cal Barbut (Spanien) - fly - 7 dage
Om turen:

Vi skal på vandrerejse til den Catalanske del af
Pyrenæerne tæt på landsbyen Figols ca. 100 km
fra Barcelona.

4. - 11. juni

Rejsen dag for dag:
Dag 1 - tirsdag 4. juni:

Afrejse med fly fra Kastrup til Barcelona.
Ankomst til Barcelona lufthavn og taxa til Cal
Barbut - ca. 100 km. Indlogering og fælles middag.

Dag 2 - onsdag 5. juni:

Vandretur på 4 timer med picnic. Cirkulær rute på
ca. 13 km fra Cal Barbut på klipperne, der danner
en cirkel om landsbyen Vallcebre, som kan dateres helt tilbage til 800-tallet. Højdeforskel 450 m
op og ned.

Dag 3 - torsdag 6. juni:
Vi skal bo på Cal Barbut - et lille hyggeligt bjerghotel med plads til 12 gæster. Cal Barbut betyder
“den skæggede mands hus” og kan dateres tilbage til 1700-tallet. Cal Barbut blev opført i sin
nuværende form i 1994-2001. Den rustikke charme er fastholdt, men hotellet er udstyret
med moHitzacker
derne faciliteter. Grunden er 120.000 kvm og er
til fuld disposition for gæsterne.

Vandretur til Berga med guide - ca. 5 timer. Ruten er på ca. 15 km med højdeforskel 300 m op
og 1000 m ned. Aftensmad i Berga og taxa retur
til hotellet.

Dag 4 - fredag 7. juni:

Hotellet ligger 16 km fra byen Berga, som er indgangsbyen til bjergene mod Andorra og Tunel de
Cadi. Beliggenheden i 1.400 m’s højde gør at klimaet er behageligt sommer og vinter uden ekstrem varme eller kulde. Cal Barbut vender mod
syd og ligger i læ for kølige vinde fra Pyrenæerne.
Om sommeren er gennemsnitstemperaturen 25
grader.
Hotellet råder over 4 dobb.værelser med
Wilseder
bad samt en lejlighed til 4 pers., der deles om
et badeværelse.

Heldagstur til Barcelona arrangeret af hotellet.
Der bliver byrundtur med guide og tid på egen
hånd. Transport med taxa til og fra centrum. Mon
ikke guiden bl.a. vil vise os den berømte og imponerende kirke La Sagrada Familia tegnet af arkitekten Antoni Gaudi. Byggeriet startede i 1883
og der bygges endnu. Aftensmad i Barcelona er
for egen regning.

Dag 5 - lørdag 8. juni:

Lüneburg
Sant Corneli, minebyen og museum.
Vandretur på 4 timer - ca. 11 km med højdeforskel 400 op og ned.

Dag 6 - søndag 9. juni:

Peguera, forladt mineby i 1.700 m’s højde.
Vandrerute med guide på 5 timer excl. pauser
- ca. 17 km med højdeforskel 600 op og ned.

Rejsearrangør: Vandreforeningen Munkebo Fodslaw, Solbakken 726, 5330 Munkebo, tlf. +45 2320 5425.
E-mail: formand@munkebofodslaw.dk - www.munkebofodslaw.dk - CVR nr. 32220193
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Vandrerejse til Cal Barbut (Spanien) - Fly - 7 dage
Dag 7 - mandag 10. juni:

Vandretur på 5 timer til Dinosaurvæggen ved
Fumanya - det største fund i Europa med tusinder
af dinosaurfodspor af forskellig størrelse og type.
Vi går retur over klipperne til den nordlige dal
omkring Vallcebre. Turen er på ca. 12 km med
højdeforskel 550 m op og ned.

4. - 11. juni

Der vil som tidligere blive arrangeret en uge med
lange træningsture forud for rejsen. Se mere i
Fodslaw Tidende.
Turleder: Kirsten Josefsen

Pris:
Rejsens pris er kr. 6.900 pr. person i delt dobb.

værelse med bad og toilet.

Tillæg for enkeltværelse:

HUSK: når man vandrer i bjergene er det ikke
kilometerne, der tæller, men derimod højdemeterne.
Der bliver 5 dages fortræning i foråret, hvor vi
vandrer ca. 20 km pr. dag. Der afholdes rejsemøde i forbindelse med én af vandringerne.
Hitzacker
Turen er for heldagsvandrere. For evt.
ledsager/
ægtefælle, der ikke vandrer så meget, er det dog
muligt at blive på hotellet og nyde udsigten og
roen.

Dag 8 - tirsdag 11. juni:

Hjemrejsedag fra Barcelona lufthavn til Kastrup.
Hvis vi har energi og lyst til mere vandring eller
sightseeing, er der rig mulighed for det. Vi kan
evt. arrangere taxa-ture til:
- Gósol - rustik landsby i bjergene ca. 20 km
fra hotellet. Der er marked om torsdagen.
- Castellar Den N’Hug - bjerglandsby med gamle renoverede stenhuse og pragtfuld beliggenhed ca. 35 km fra hotellet.
- La Pobla de Lillet - malerisk landsby med gamle broer og kirker. Torvedag lørdag - ca. 25 km.
- Berga - “hovedstaden” i området. Caféer, biograf og gågade. Markedsdag lørdag. Ofte festivaler og mærkedage i området. - ca. 18 km.
Alle udflugter er med taxa og for egen regning.

Wilseder

kr. 700 - meget begrænset omfang.
Da der er plads til maks. 12 personer på denne
tur, kan man kun få enkeltværelse, hvis der den
1. nov. ikke er tilmelding fra 6 x 2 personer, der
deler dobbeltværelser.
Vi opfordrer derfor til, at man aftaler at dele et
dobbeltværelse.

Prisen dækker:

Flytransport Kastrup-Barcelona tur/retur.
Taxa Barcelona lufthavn-Cal Barbut tur/retur.
7 overnatninger på hotellet.
Al forplejning - bortset fra aftensmad i Berga dag
3 og frokost i Barcelona dag 4.
Alle vandredage er picnickurv inkl.

Følgende er ikke omfattet:

Transport til og fra Kastrup Lufthavn.
Aftensmad dag 3 og frokost i Barcelona.
Drikkevarer hele ugen.
Evt. ønsker om udflugter ud over programmet.
Hvis vi kan få billigere flybilletter vil prisen blive
reduceret.

Tilmelding og oplysninger:
Kirsten Josefsen - mail: thegirlfromla@live.dk
eller tlf. 2481 1232.
Se nye tilmeldingsregler på forsiden.
Rejsearrangør er Munkebo Fodslaw, og rejsen er derfor kun for medlemmer af foreningen.

Betaling:

Lüneburg
Dep. på kr. 500 skal indbetales senest
en uge
efter at bekræftelse på deltagelse er modtaget.
Restbeløbet skal indbetales sen. 4. april 2019.
Indbetaling skal ske til foreningens rejsekonto
3596 3600207849.
Der henvises til foreningens “Generelle Rejsebetingelser”, som kan ses på munkebofodslaw.dk.
Husk at tegne afbestillings- og rejseforsikring.

Rejsearrangør: Vandreforeningen Munkebo Fodslaw, Solbakken 726, 5330 Munkebo, tlf. +45 2320 5425.
E-mail: formand@munkebofodslaw.dk - www.munkebofodslaw.dk - CVR nr. 32220193
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Stevns/Stevnsfortet/Vallø Slot - busrejse - 1 dag Om turen:

Stevns er på alle måder interessant - vandremæssigt, historisk, geologisk og militært. På denne tur
skal vi opleve lidt af det hele. Turen tilrettelægges
så både vandrere og ikke-vandrere kan deltage
med stort udbytte.

Turens indhold i hovedpunkter:
Vandring ved Stevns Klint:

Stevns Klint Trampesti er en ganske særlig sti,
der gør det muligt at vandre mellem Bøgeskov
Havn i nord og Rødvig Havn i syd - en strækning
på mere end 20 km.

Koldkrigsmuseum Stevnsfortet:

Under Den Kolde Krig lå Stevnsfortet i allerforreste frontlinie i Danmarks og NATO’s forsvar. Fortet står komplet, som da det lukkede i år 2000.
Vi får 1½ times rundvisning og ser det unikke
fort, der bl.a. består af 1,7 km lange gange 18 m
under jorden.

Vallø Slotspark:

Parken blev oprindelig anlagt i starten af 1700tallet. Parken er en flot og herskabelig ramme
om Vallø Slot. Den strækker sig over 15 ha og i
engelsk landskabsstil med store plæner og gamle
træer.

torsdag 23. maj

Turens forløb:

Efter opsamling kører vi direkte til det rekreative
område Mandehoved, hvor der er kaffe med rundstykke. Herfra starter vandringerne. Der er ruter
på 2, 6, 11 og 15 km.
Næste stop for både vandrere og bus er Stevns
Fyrcenter. Herfra går det videre til Højerup Gamle Kirke, hvor der spises frokost på traktørstedet.
Efter frokost fortsætter vandrere og bussen til
Stevnsfortet. Besøget på Stevnsforstet skal tilkøbes ved bestillingen. Turen på fortet er ca. 2 km
over og under jorden og ikke for gangbesværede.
De, der ikke ønsker at besøge Stevnsfortet køres til Rødvig/Rødvig Havn og får ca. 1½ time på
egen hånd. Alternativt kan man vandre de ca. 4
km fra Stevnsfortet til Rødvig Havn.
Efter opsamling af både vandrere og ikke-vandrere kører vi til Vallø Slot, hvor dagen slutter med
et besøg i det store parkanlæg og en sandwich
med en øl/vand ved bussen. Vi er tilbage i Langeskov ca. kl. 20.30.

Turleder: Arne Kristiansen
Pris:

Turens pris er kr. 595 pr. person og omfatter
bustransport tur/retur, broafgift, morgenkaffe
med rundstykke, let frokost ekskl. drikkevarer,
eftermiddagskaffe samt aftensmad i form af en
sandwich og en øl/vand ved bussen.
Ønsker man at deltage i guidet rundvisning på
Stevnsfortet, skal dette tilkøbes og bestilles ved
tilmeldingen. Pris kr. 120 pr. person.

Tilmelding og oplysninger:
Lilian Munch Pedersen - liljo@munkebo-borger.dk
eller tlf. 2245 1156.
Se nye regler for tilmelding på forsiden
Rejsearrangør er Munkebo Fodslaw, og rejsen er derfor kun for medlemmer af foreningen.

Betaling:

Dep. på kr. 100 skal indbetales senest en uge
efter at bekræftelse på deltagelse er modtaget.
Restbeløbet skal betales sen. 23. marts 2019.
Indbetaling skal ske til foreningens rejsekonto
3596 3600207849.
Der henvises til foreningens “Generelle Rejsebetingelser”, som kan ses på munkebofodslaw.dk.

Rejsearrangør: Vandreforeningen Munkebo Fodslaw, Solbakken 726, 5330 Munkebo, tlf. +45 2320 5425.
E-mail: formand@munkebofodslaw.dk - www.munkebofodslaw.dk - CVR nr. 32220193
Stevns
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Ærø - en ø i Det Sydfynske Øhav - busrejse - 1 dag - Torsdag 20. juni
Alt er vand ved siden af Ærø,
siger de stolte ærøboere om
deres dejlige ø. Og ja, næsten overalt på øen kan man
se vand til mindst én af siderne. Nu kan du tage med
Munkebo Fodslaw og opleve
det lille ø-samfund med ro, idyl og gode historier.
På gå-ben eller med en god lokalguide oplever
du seværdighederne, den betagende natur og
hyggelige atmosfære. Turen er “en madpakketur”
for både vandrere og ikke-vandrere.

Udturen:

Efter opsamling kører vi til Svendborg og tager
med færgen 9,05 til Ærøskøbing. Overfart ca. 75
min. På færgen serveres en kop kaffe med rundstykke. I Ærøskøbing stiger vores guide på bussen og vi kører alle til Bregninge. Undervejs får
vi en kort introduktion til og om Ærø. Ved Bregninge Kirke deles vi i to hold - “vandrere” og
“ikke-vandrere”.

Program for “ikke-vandrere”:
Efter besøg i Bregninge Kirke kører
vi gennem Skovby
og kommer forbi
Søbygaard. Videre
til Søby og Skjoldnæs Fyr, hvor der
holdes spisepause
ved bussen. Man medbringer selv madpakke til
turen. Drikkevarer kan købes i bussen.
Derefter til Voderup Klinter og Marstal med en
spadseretur ad gågaden til Eriksens Plads og havnen, som er livsnerven i byen. Sidste stop er
Ærøskøbing, hvor vores guide slutter af med at
tage os på byvandring. Herefter er der lidt tid på
egen hånd. Der er mulighed for et besøg på Museet eller Flaske-Peters Samling.
Undervejs på turen er der en kort kaffepause ved
bussen.

Program for “vandrere”:

Vandreholdet kører med bussen til Bregninge Kirke. Her står man af, og dagen er herefter på egen
hånd og for egen regning sammen med en vandreleder. Den første del af vandringen er på ca. 9
km og foregår ad Øhavsstien til Ærøskøbing.
Herefter går man videre ad stier langs vandet og
på dele af Øhavsstien til Marstal - ca. 13 km.

Man medbringer selv proviant til turen, og der
holdes pauser efter behov.
Vandrehastigheden er på 4,5-5 km/time.
En alternativ mulighed er at starte vandringen i
Ærøskøbing og på egen hånd vandre ca. 13 km
til Marstal. Dette aftales med vandrelederen.
Kl. 16.50 afhenter bussen vandreholdet i Marstal.

Hjemturen:

Alle samles ved bussen på havnen i Ærøskøbing
kl. 17.15, og færgen sejler kl. 17.35. Under sejlturen til Svendborg serveres et let måltid inkl. en
øl/vand. Efter ankomst til Svendborg kl. ca. 18.50
køres der til aflæsning iht. planen.

Turleder: Arne Kristiansen
Pris:
“Ikke-vandrere”: kr. 695 pr. person. Prisen
dækker bustransport tur/retur, færgebillet,morgenkaffe med rundstykke ombord på udturen og
et let måltid inkl. en øl/vand ombord på hjemturen.
Ca. 5 timers bustur med lokalguide rundt på Ærø
som beskrevet.
“Vandrere”: kr. 595 pr. person. Prisen omfatter
bustransport tur/retur, færgebillet, morgenkaffe
med rundstykke ombord på udturen og et let
måltid inkl. en øl/vand ombord på hjemturen.

Tilmelding:
Lilian Munch Pedersen - liljo@munkebo-borger.dk
eller tlf. 2245 1156.
Ved tilmeldingen skal man oplyse, om man hører
til “vandrerne” eller “ikke-vandrerne”. Når man
har betalt restbeløbet er tilmeldingen til vandring/
ikke vandring bindende med mindre andet aftales
med turlederen.
Se nye regler for tilmelding på forsiden
Rejsearrangør er Munkebo Fodslaw, og rejsen er derfor kun for medlemmer af foreningen.

Betaling:

Dep. på kr. 100 skal indbetales senest en uge
efter at bekræftelse på deltagelse er modtaget.
Restbeløbet skal indbetales sen. 20. april 2019.
Indbetaling skal ske til foreningens rejsekonto
3596 3600207849.
Der henvises til foreningens “Generelle Rejsebetingelser”, som kan ses på munkebofodslaw.dk.

Rejsearrangør: Vandreforeningen Munkebo Fodslaw, Solbakken 726, 5330 Munkebo, tlf. +45 2320 5425.
E-mail: formand@munkebofodslaw.dk - www.munkebofodslaw.dk - CVR nr. 32220193
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Stralsund-Rügen - busrejse - 5 dage

18. - 22. august

Rejsen dag for dag:

Om turen:

Vi skal besøge byen Stralsund og den historiske
bykerne, og vi bor alle 4 nætter midt i byen. Herfra går vores udflugter - bl.a. til Tysklands største ø Rügen, som er et meget populært feriemål.
Vi skal også opleve det store naturområde NaturErbe, hvor der bliver mulighed for vandring. Og
på hjemturen ser vi byen Schwerin. Fodslaw har
tidligere været i Stralsund, men denne tur byder
på andre og helt anderledes oplevelser.

Dag 1 - søndag 18. august:

Turens oplevelser starter allerede på udrejsen.
Efter opsamling kører vi til Travemünde, hvor vi
spiser frokost på Hermannshöhe (med i rejsens
pris inkl. en øl/vand). Herefter vandrer vi en tur
på ca. 5 km til Travemünde bl.a. via strandpromenaden. Bussen kører til færgehavnen, hvor vi
samles. Vi sejler over floden Trave og fortsætter
til Stralsund til indkvartering og aftensmad på
vores hotel (drikkevarer for egen regning).

Hitzacker

Dag 2 - mandag 19. august:
Vi skal bo på det 4* Arcona Baltic Hotel lige midt
i Stralsund. Hotellet har en lækker morgenbuffet,
og de to af aftenerne får vi en 3 retters menu.
Hotellet er et godt udgangspunkt for ture rundt
i byen, enten på vores vandringer eller på egen
hånd.
Turen er en kombination af udflugter, kulturelle
oplevelser og en del vandringer, for dem som
ønsker at opleve naturen. Når der er vandringer,
er der mulighed for at blive transporteret på anden måde for ikke-vandrere.

Heldagsudflugt til Hiddensee og Rügen. Fra havnen i Stralsund tager vi færgen til Neuendorf,
hvor vandrerne står af og vandrer turen 7-8 km
til Vitte/Kloster. Ikke-vandrere sejler videre med
færgen til Kloster, hvor der er fælles frokost.
Frokost inkl. en øl/vand er med i rejsens pris.
Herefter tager vi færgen til Schaprode på Rügen,
hvor bussen henter os og kører os til Bergen. Her
besøger vi St.-Marien-Kirche, hvor Absalon lagde
grundstenen.
Aftensmad på hotellet (drikkevarer ikke inkl.).

Lüneburg

Wilseder

Rejsearrangør: Vandreforeningen Munkebo Fodslaw, Solbakken 726, 5330 Munkebo, tlf. +45 2320 5425.
E-mail: formand@munkebofodslaw.dk - www.munkebofodslaw.dk - CVR nr. 32220193
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VANDREFORENINGEN MUNKEBO FODSLAW

REJSER 2018
Stralsund-Rügen - busrejse - 5 dage

18. - 22. august

Dag 3 - tirsdag 20. august:

Vi tager på byvandring i Stralsund efter morgenmaden (vandring ca. 4 km). Turen slutter ved
rådhuset, og herefter er der tid på egen hånd til
frokost, shopping, museumsbesøg eller blot lidt
frokost på én café. Frokost for egen regning.
Man kan også bruge eftermiddagen til at vandre
rundt om søerne i Stralsund.
Tilbud:
Vi har fået mulighed for et besøg og rundvisning
på skibsværftet Volkswerft med Wolfgang som
guide. Interesserede går kl. 14 fra hotellet til
værftet (ca. 1 km).
Middagen indtages i “Wallsteinkeller” i Stralsund.
(drikkevarer for egen regning)

Dag 4 - onsdag 21. august:

I dag går turen igen til Rügen. Bussen kører til
Natur-Erbe, hvor der er mulighed for en vandretur både på landjorden og i trætoppene. Man går
rundt i bygningen, som er bygget over trætoppene - alle kan være med, der er ingen trapper.
Fælles frokost (inkl. i turens pris inkl. en øl/vand).
Hitzacker

Turledere: Lilian Munch Pedersen og Wolfgang
Stammer.

Pris:
Rejsens pris er kr. 4.500 pr. person i delt dobb.

værelse med bad og toilet.

Tillæg for enkeltværelse:
kr. 500 - begrænset omfang.

Prisen dækker bustransport tur/retur samt bustransport på udflugter. 4 overnatninger i dobb.
værelse med bad og toilet. Morgenmad og 4 frokoster inkl. en øl/vand samt 4 x aftensmad (uden
drikkevarer). Endvidere er færgeture, evt. guider
og entréer på udflugterne inkl. i prisen.

Følgende er ikke omfattet:

Drikkevarer til aftensmåltiderne, frokost dag 3
i Stralsund og evt. aftensmad ved grænsen er
ikke med i rejsens pris. Drikkevarer i bussen bortset fra kaffe/the - er for egen regning.
Herefter er der mulighed for vandring til Binz forbi Prora (Hitlers feriekoloni). Ikke-vandrere kan
køre med minitog (for egen regning) eller med
vores bus. Vi samles og kører til Puttbus, hvor
der vil være en lille byvandring.
Middag på Fishermanns på havnen - vi går derhen fra hotellet. Drikkevarer ekskl.

Tilmelding og oplysninger:

Dag 5 - torsdag 22. august

Betaling:

Hjemrejsedag. Hjemturen går via Schwerin, hvor
vi spiser frokost og ser på byen og slottet, hvor
vores tidligere dronning Alexandrine kom fra.
Frokost inkl. en øl/vand er med i rejsens pris).
På hjemturen
Wilsederer der ophold ved grænsen til indkøb og hurtig aftensmad (for egen regning).
Hjemkomst i Langeskov ca. kl. 20.

Lilian Munch Pedersen - liljo@munkebo-borger.dk
eller tlf. 2245 1156.
Se nye tilmeldingsregler på forsiden.
Rejsearrangør er Munkebo Fodslaw, og rejsen er kun for medlemmer af foreningen.
Lüneburg
Dep. på kr. 500 skal indbetales senest en uge
efter at bekræftelse på deltagelse er modtaget.
Restbeløbet skal indbetales sen. 18. juni 2019.
Indbetaling skal ske til foreningens rejsekonto
3596 3600207849.
Der henvises til foreningens “Generelle Rejsebetingelser”, som kan ses på munkebofodslaw.dk.

Rejsearrangør: Vandreforeningen Munkebo Fodslaw, Solbakken 726, 5330 Munkebo, tlf. +45 2320 5425.
E-mail: formand@munkebofodslaw.dk - www.munkebofodslaw.dk - CVR nr. 32220193
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REJSER 2019
Fejø - en ø i Smålandsfarvandet - busrejse - 1 dag - torsdag 26. sept.
Om Fejø:

Fejø er en lilleput-verden, en hyggelig blanding
af bondehuse med havudsigt, frugthaver og idyl.
Fejø er den største af øerne i Smålandsfarvandet
nord for Lolland.
Øen er 16 kvadratkilometer, har ca. 550 indbyggere og har skole, børnehus, købmand, posthus,
kirke, egen præst og læge.

Øen er kendt for sin dejlige frugt og smukke natur.
Fejøs indbyggere har altid haft flair for at tænke
nyt og udvikle øens ressourcer og har derved tiltrukket sig opmærksomhed og nye tilflyttere.
Øen har en række seværdigheder, f.eks. Den Gamle Mølle, Kunstgalleriet og Ø-museet samt den lokale lystbådehavn og Den Helbredende Have.
Turen tilrettelægges, så både “vandrere” og “ikkevandrere” kan være med. Vi tager bussen med til
øen som basis for vores ophold og til transport af
“ikke-vandrere” og evt. indkøbte varer på øen.
Men alle skal kunne vandre 3-4 km i moderat
tempo for at få det fulde udbytte af turen.

Udturen:

Efter opsamling iht. opsamlingsplanen kører vi til
Spodsbjerg og tager med færgen kl. 9.15. Ombord på færgen får vi morgenkaffe og rundstykke.
Vi ankommer til Tårs kl. 10.05 og kører herfra til
Kragenæs Havn, hvor vi tager færgen til Fejø
kl. 10.50, hvortil vi ankommer kl. 11.05.

Dagen på Fejø:

Dagen på Fejø starter med et par korte vandringer på ca. 4 og 6 km. Vi slutter vandreturene ved
Fejø Kro, hvor vi spiser en let frokost. Efter frokost kører vi med bussen ud til Kernegården. Her
hører vi om økologisk frugtavl, mosteri, ciderproduktion og lidt om livet på Fejø. Vi får også nogle
smagsprøver.
Efter besøg på Kernegården kører vi til Den Gam-

le Mølle, Dybvig Havn, kirken og Den Helbredende
Have og videre tilbage til havnen. Undervejs er
der kaffepause ved bussen. Vi stopper op ved nogle af de mange frugtboder. Vandrerne sættes af
et sted på turen og vandrer tilbage til havnen.

Hjemturen: Vi sejler fra Fejø kl. 17.30. Videre
med bussen til Tårs til afgangen kl. 19.15.
På Langelandsfærgen får vi et let aftensmåltid
inkl. en øl/vand. Kl. ca. 21.30 ankommer vi til
Langeskov.
Turledere: Arne og Lene Kristiansen
Pris:

Turens pris er kr. 850 pr. person. Prisen dækker
bustransport tur/retur, færgebillet SpodsbjergTårs tur/retur, morgenkaffe med rundstykke på
udturen og et let aftensmåltid inkl. en øl/vand på
hjemturen. Desuden færgebillet Kragenæs-Fejø,
let frokost på Fejø Kro ekskl. drikkevarer, kaffe
ved bussen på Fejø og besøg på Kernegården.

Tilmelding og oplysninger:
Lilian Munch Pedersen - liljo@munkebo-borger.dk
eller tlf. 2245 1156.
Se nye regler for tilmelding på forsiden
Rejsearrangør er Munkebo Fodslaw, og rejsen er derfor kun for medlemmer af foreningen.

Betaling:

Dep. på kr. 100 skal indbetales senest en uge
efter at bekræftelse på deltagelse er modtaget.
Restbeløbet skal indbetales sen. 26. juli 2019.
Indbetaling skal ske til foreningens rejsekonto
3596 3600207849.
Der henvises til foreningens “Generelle Rejsebetingelser”, som kan ses på munkebofodslaw.dk.

Rejsearrangør: Vandreforeningen Munkebo Fodslaw, Solbakken 726, 5330 Munkebo, tlf. +45 2320 5425.
E-mail: formand@munkebofodslaw.dk - www.munkebofodslaw.dk - CVR nr. 32220193
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VANDREFORENINGEN MUNKEBO FODSLAW

REJSER 2019
GENERELLE REJSEBETINGELSER
1. Tilmelding:

Kun medlemmer af Munkebo Fodslaw kan deltage i foreningens rejser - med mindre andet er nævnt.
Tilmelding kan kun ske til de nævnte personer pr. telefon, mail eller personligt.
Tilmeldingen starter umiddelbart efter rejseinformationsmødet, hvor rejsetilbuddene præsenteres og rejsehæftet
udsendes umiddelbart efter.
Første omgang af tilmeldingen slutter den 1. november kl. 21.00. Er der for mange tilmeldte trækkes der
herefter lod om pladserne og rækkefølge på evt. venteliste. Deltagerne får hurtigst muligt herefter efter besked på,
om de er kommet med på rejsen eller på venteliste.
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
dele værelse 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:

a) Ved betaling af rejser, som gennemføres i samarbejde med rejsebureau er det bureauets betalingsbetingelser, der er gældende. Det er bureauet, der udsender opkrævning på depositum og restbetaling.
b) Ved betaling af rejser, som Munkebo Fodslaw selv har arrangeret gælder flg. betalingsbetingelser:
Senest 7 dage efter at bekræftelse på deltagelse er modtaget 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 til evt. personer på venteliste.
Når depositum er indbetalt er tilmeldingen bindende og depositum refunderes ikke ved evt. afbestilling.
Restbeløbet skal være indbetalt senest to måneder før rejsedatoen. Indbetales restbeløbet ikke, betragtes
deltagelsen som annulleret, og pladsen tilbydes evt. personer på venteliste.
Indbetaling skal ske til foreningens rejsekonto 3596 3600207849.

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 i rejsernes pris for prisstigninger, moms, afgifter mm., som ikke var foreningen bekendt
på udgivelsestidspunktet af dette rejsehæfte.
På alle busrejser 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 om man 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
tilmeldingen.
Er der for mange ønsker om enkeltværelse, kan der blive tale om lodtrækning til fordeling af enkeltværelser.

4. 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).
HUSK også at tjekke gyldigheden på det blå kort - det udløber og skal fornys hvert 5. år.
Det blå kort dækker ikke hjemtransport, så det henstilles, at man tegner rejseforsikring i sit eget forsikringsselskab.
Det anbefales, at man tegner en afbestillingsforsikring, så man har mulighed for at få tilbagebetalt rejsens pris,
hvis man må afbestille rejsen pga. sygdom såvel egen sygdom eller sygdom i den nærmeste familie.
VIGTIGT: Hvis du har en kronisk sygdom eller har været i kontakt med egen læge/sygehus pga. sygdom
de seneste 8 uger før du bestiller en rejse/betaler depositum eller restbeløb - skal du være opmærksom
på at du bør have en forhåndsgodkendelse - ellers kan det give problemer ved en evt. afbestilling.
Kontakt dit forsikringsselskab og hør nærmere.
Rejsearrangør: Vandreforeningen Munkebo Fodslaw, Solbakken 726, 5330 Munkebo, tlf. +45 2320 5425
E-mail: formand@munkebofodslaw.dk - www.munkebofodslaw.dk - CVR nr. 32220193
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REJSER 2019
GENERELLE REJSEBETINGELSER
5. Afbestilling:

Når depositum er indbetalt er tilmelding bindende.
Hvis rejsen af den ene eller anden årsag må afbestilles, gælder følgende regler:
1. Rejser, som er arrangeret i samarbejde med rejsebureau:
- for disse rejser gælder afbestillingsreglerne for det pågældende selskab. Reglerne kan læses på selskabernes
egen hjemmeside.
- afbestilling - uanset årsag - skal ske til Munkebo Fodslaws rejseleder/kontaktperson, som efterfølgende kontakter
rejsebureauet. Det er alene rejsebureauet, der afgør, hvad der kan refunderes i det pågældende tilfælde.
2. Rejser, som er arrangeret af Munkebo Fodslaw:
Når depositum er indbetalt, er rejsen bindende. Ved evt. afbud inden restbeløbet er indbetalt refunderes det
indbetalte depositum IKKE.
Afbestilling skal altid ske til rejseleder/kontaktperson hos Munkebo Fodslaw.
1. Hvis rejsen afbestilles pga. sygdom hos deltageren eller den nærmeste familie, henvises til deltagerens egen
afbestillingsforsikring.
2. Hvis rejsen afbestilles på grund af andre forhold - eller ved sygdom, hvor der ikke er tegnet afbestillingsforsikring - refunderes det indbetalte beløb som hovedregel IKKE.
Men ....
a. Hvis der er en anden person på venteliste, som overtagen pladsen, refunderes den indbetalte pris (dog ikke
depositum).
b. Hvis man selv finder en anden person (der dog skal være/eller blive medlem af Munkebo Fodslaw) der vil overtage rejsen, kan dette gøres ved ændring af navnet på deltagerlisten. Hvad man indbyrdes aftaler om pris for
denne overdragelse er foreningen uvedkommende.
c. Hvis der ikke er venteliste - eller man ikke selv kan finde en afløser - har man mistet det indbetalte beløb.
Der kan dog refunderes udgifter, som foreningen sparer ved afbuddet - f.eks. middage eller hotelophold. Man
kan dog ikke forvente refusion, da der er forskellige afbestillingsregler fra sted til sted og ofte ingen refusion
ved sen afbestilling. Men rejselederen vil selvfølgelig undersøge mulighederne.
Depositum refunderes IKKE.
Foreningen henstiller på det kraftigste at man tegner en afbestillings- og rejseforsikring i eget forsikringsselskab. Det kan oftest gøres som en udvidelse af indboforsikringen. Denne forsikring dækker så alle personer i husstanden og alle de rejser, man foretager i årets løb.
Har man ikke tegnet en afbestillings- og/eller rejseforsikring som nævnt ovenfor, tilbydes muligheden for de rejser,
som vi tilbyder i samarbejde med rejsebureauer. Der skal så tegnes forsikring for den enkelte person.
Ved foreningens egne rejser har vi ikke mulighed for at tilbyde forsikringer.

Rejsearrangør: Vandreforeningen Munkebo Fodslaw, Solbakken 726, 5330 Munkebo, tlf. +45 2320 5425
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