VANDREFORENINGEN MUNKEBO FODSLAW

REJSER 2021
Gavnø og Herlufsholm - bustur - 1 dag

Onsdag 28. april

Kort om turen:

Vi skal på denne tur besøge Danmarks største og ældste - tulipanpark, hvor der hvert år i april og maj afholdes tulipanfestival. Flere tusinde tulipansorter i eventyrlige farvespil dukker frem i den store slotspark. Tulipanparken blev grundlagt i 1957 og er kendt i hele verden.

Vi skal også besøge det lille hyggelige fiskerleje Karrebæksminde, der i dag er et yndet sommerferiested.

Efter eftermiddagskaffen ved bussen kører vi til Herlufsholm Slot, hvor der venter os en rundvisning med
guide på slottet og kostskolen. Vi skal se slotskirken,
Klostergården, forstanderboligen, skolen, festsalen og
meget andet. En helt unik mulighed for at se den berømte skole indefra.

Vi skal vandre en tur på Enø og besøge Herlufsholm
Slot og kostskole på en rundvisning med guide.

Dagens program slutter med aftensmad på Skipperkroen i Mullerup nord for Korsør.
Forventet hjemkomst til Langeskov ca. kl. 21.00.

Turen er for både vandrere og ikke-vandrere.

Turleder: Lilian Munch Pedersen/Jørgen Pedersen

Turens program:

Efter opsamling i Munkebo, Kerteminde og Langeskov
kører vi til Gavnø. Undervejs får vi det traditionelle
morgenbord.
På Gavnø bliver der et par timer på egen hånd til at
kigge på parken og handle i butikken, inden vi spiser
fælles frokost (en sandwich) i Cafè Tulipanen.
Herefter går turen videre til Karrebæksminde, hvor der
bliver mulighed for at få lidt motion ved en vandretur
rundt om Enø. Turen er ca. 8 km rundt om kysten på
Enø.
Ikke-vandrere kan blive i den lille by, hvor der er en
del at kigge på.

Pris:
Denne tur er All Inclusive.
Prisen er kr. 895 pr. person og beløbet dækker bustransport t/r, morgenkaffe med rundstykke på udturen.
Entre til Gavnø og en sandwich inkl. øl/vand i Café
Tulipanen. Endvidere eftermiddagskaffe ved bussen og
rundvisning med guide på Herlufsholm.
Inkluderet er også 2 retters aftensmad med en øl eller
vand på hjemturen.

Tilmelding og oplysninger:
Lilian Munch Pedersen - lilian.fodslaw@gmail.com
eller tlf. 2245 1156.
Se regler for tilmelding på forsiden.
Rejsearrangør er Munkebo Fodslaw, og rejsen er kun for medlemmer af foreningen.
Denne tur er overflyttet fra programmet i 2020,
hvor turen ikke kunne gennemføres pga. covid-19.
Turen er UDSOLGT, men det er muligt at blive sat
på venteliste. Kontakt Lilian.
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