
  
 

 

 

 

 

DE SIDSTE PLADSER PÅ VORES REJSER I 2018 SKAL SÆLGES NU

NYHEDSBREV NR. 2018/6 - UDSENDT DEN 10. marts 2018

Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

Som tidligere nævnt har der været fantastisk tilslutning til vores rejser i 2018. Der er kun ganske få plad-
ser tilbage på to af rejserne - og de skal sælges nu, da vi skal melde tilbage til hotellerne, hvor mange af
de forhåndsreserverede værelser, vi vil benytte.

   Nordsjælland - Skåne - busrejse - 4 dage                                           4. - 7. august

Turens pris er kr. 3.950 - tillæg for enk. værelse kr. 900. Prisen dækker bus, hotel og fuld forplejning 
alle dage. Desuden entréer, guider, whiskysmagning og en øl/vand/et glas vin til alle måltider samt kaffe
under hele turen.
Eneste ekstra udgift er, hvis man vælger ikke at vandre på Hven, men at tage med bus rundt på øen og
besøge bl.a. Tycho Brahe museet. Det koster kr. 200 ekstra. Skal bestilles ved tilmeldingen.

Tilmelding senest 15. april til: Lilian Munch Pedersen - tlf. 2245 1156 - liljo@munkebo@borger.dk.

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

- Sauerland ligger i hjertet af Tyskland, sydvest for Kassel.
- Vi bor på 4* Rüters Parkhotel i Willingen.
- Området er et kurområde, som ligger omkranset af bjerge og skov.
- Man kan tage svævebanen til Ettelsberg, hvor der er en storslået udsigt.
- Turen er en kombinstionstur med både lange og korte vandringer og udflugter.
- Dag 1 kører vi gennem naturparken Teutoburger Wald, hvor vi vandrer lidt.
- Dag 2 er der heldagsvandring på 18 km på Rothhaaarstein eller en kort tur samt 
  tur med svævebanen.
- Dag 3 er der heldagsvandring i Naturpark Kellerwald Edersee eller en kort tur 
  samt sejltur på søen.
- Dag 4 besøger vi bl.a. slottet i Berleburg med rundvisning og besøg på højde-
  punktet Kahler Asten.
- Dag 5 er der udflugt til Kassel, hvor vi besøger Herkules-monumentet og park-
  anlægget, der er på Unesco’s Verdensarvliste.
- Dag 6 er hjemrejsedag med bl.a. besøg ved det kendte udflugtsmål Externsteine
  i Teutenburger Wald.

Turens pris er kr. 3.950 pr. person i delt dobb.værelse. 
Tillæg for enk. værelse kr. 500 (i begrænset omfang).  Prisen dækker bus t/r samt bus på udflugter. 5 over-
natninger på hotel med halvpension fra og med aftensmad dag 1. Desuden er medregnet en ftokost i ugens 
løb. Desuden entré og guide i Berleburg samt sejltur på Edersee.
Ikke omfattet er: andre måltider end de nævnte - herunder nogle frokoster, drikkevarer og andre entréer
end de nævnte.
Tilmelding senest 1. juli til: Arne Kristiansen - tlf. 2462 5697 - arne.lene.kristiansen@mail.tele.dk.

Kort om turen:

.
Kort om turen:
- På udturen skal vi besøge Roskilde Domkirke med guide
- Vi skal besøge Værftsmuseet i Helsingør med rundvisning af en tidligere medarbejder.
- Vi skal bo 3 nætter på Hotel GoodMorning i Helsingborg.
- Vi besøger parken ved Sofiero Slot.
- Vi har en hel dag på Hven, hvor man kan vandre eller tage på udflugt.
- Alle besøger whiskydestilleriet „Spirit of Hven„ med smagsprøver og frokost.
- Vi besøger - og vandrer - ved Kullen. Aftensmad hos Flickorna Lundgreen på Skäret
- På hjemturen besøger vi Domkirken i Lund med guide.
- Vi besøger Dragør, vandrer, vises rundt på Dragørfortet og spiser aftensmad der.
- Vi kører med Hårby Rejser og spiser frokost ved bussen hver dag.
- Der er indlagt forskellige vandremuligheder undervejs. 


