AFLYST

VANDREFORENINGEN MUNKEBO FODSLAW

REJSER 2020
Porto Santo (Portugal) - flyrejse - 8 dage

29.1 - 5.2.

Wellness

Hotellet har et kæmpestort spa-center med opvarmet
pool, jacuzzi, sauna og tyrkisk bad. Det er gratis at
benytte disse faciliteter.
Derudover tilbyder hotellet forskellige wellness-behandlinger, som er for egen regning.

Der er gratis bustransport til/fra golfbanen på bestemte tider af dagen - ellers er der mulighed for taxa.
Golfbag på flyet kr. 450 - bestilles ved tilmeling til
rejsen.

Tennis

Der er 5 kommunale tennisbaner på Porto Santo,
hvor vores gæster kan spille tennis eller paddle gratis.
Tider kan bestilles hjemmefra.
Det tilrådes, at man selv medbringer ketcher og bolde.

Hitzacker

Udflugt:

Med i rejsens pris er også en halvdagsudflugt med
jeep rundt på øen.
Spænd sikkerhedsselen - der er lagt op til masser af
oplevelser.
Vi skal til Morenes, hvor vi kan se, hvordan vulkanen
for mange tusinde år siden forvandlede Porto Santo
til en ø.
Vi kører videre til et sted, hvor vi kan se en flot udsigt
over til Madeira og de øvrige små øer.
Vi kommer også til udsigtspunktet “Flowers Viewing
Point”, hvor der er en flot udsigt over stranden.

Cykling

Porto Santo er ideelt til cykelture. Det er let at komme
omkring på øen og se den smukke natur.
På vores tur er det gratis at låne cykler 4 timer pr. dag.

Lüneburg

Wilseder

Og endelig skal vi se det mest populære sted på øen,
som er et geologisk højdepunkt, der kun findes 3 steder i Verden. Lige pludselig er vi i ørkenen og ser, hvordan de sjældne sandfossiler stadig ligger der. Desværre forsvinder de langsomt.

Rejsearrangør: Primo Tours og 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 2021
Porto Santo (Portugal)- flyrejse - 8 dage

29.1.-5.2

Forsikringer:

Munkebo Fodslaw har ikke tegnet nogen form for forsikring for den enkelte deltager. Husk at tjekke med dit
forsikringsselskab, om du har tegnet afbestillingsforsikring og rejseforsikring, der bl.a. dækker hjemtransport
f.eks. i forbindelse med sygdom. Har du ikke allerede
forsikring, kan det tegnes i forbindelse med denne rejse.
Husk også at medbringe det Blå Kort, som fås ved henvendelse til kommunen. Tjek om det stadig er gyldigt det gælder kun 5 år ad gangen.

Pris:
Kr. 6.450 pr. person i delt dobbeltværelse med bad
Primo Tours arrangerer i ugens løb forskellige udflugter, som man kan deltage i. F.eks. kan man - for egen
regning - deltage i en bådtur, hvor der er mulighed for
at se delfiner og/eller hvaler.

Hitzacker

og toilet og balkon samt All Inclusive på hotellet.

Tillæg for enkeltværelse: kr. 1.000
(meget begrænset omfang)

Rejsens pris dækker: bustransport til Billund t/r
med opsamling i Munkebo, Kerteminde og Langeskov.
Flyrejse t/r samt transfer til og fra hotel. Mad i flyet.
7 nætter på hotel med All Inclusive
Desuden vandringer med guide mv. iht. programmet,
og assistance af Primo Tours danske rejseledere.
Jeepsafari er ligeledes inkl. i rejsens pris.
Med på turen vil være en repræsentant for Munkebo
Fodslaws rejseudvalg.
Prisen er også inkl. de aktiviteter, som er beskrevet
andet sted i programmet.
Prisen omfatter IKKE:

Rejsetider og betingelser:

Rejsen foregår med Atlantic Airways og Primo Tours
fra Billund Lufthavn.
Afrejse fra Billund 29. jan. kl. 6.40.
Hjemkomst til Billund den 5. febr. kl. 19.30.
Rejsen gennemføres ved min. 30 max. 50 deltagere.
Rejsen foregår i samarbejde mellem Munkebo Fodslaw
og Primo Tours. For rejsen gælder Primo Tours rejsebetingelser - https://www.primotours.dk/service/betingelser.

Drikkevarer på flyet. Entréer og evt. bus/taxa i forbindelse med selvvalgte aktiviteter.

Følgende kan tilkøbes og skal bestilles
ved tilmeldingen:
Skrå havudsigt - pr. person
kr. 300
Afbestillingsforsikring
kr. 195
Rejseforsikring - dækker bl.a. hjemtransport
kr. 278
Særlige pladser i flyet - f.eks. forreste del t/r kr. 200
Ekstra benplads i flyet - t/r
kr. 500
Golfbag på flyet t/r
kr. 450

Betaling: Der opkræves et depositum på kr. 1.200

ca. 7 dage efter at Primo Tours har modtaget en deltagerlister fra os. Restbeløbet skal være
Primo Tours
Lüneburg
i hænde senest 60 dage før afrejsen - dvs. 29. nov.

Tilmelding og oplysninger:
Lilian Munch Pedersen - lilian.fodslaw@gmail.com.
Wilseder

eller tlf. 2245 1156.
Tilmeldingen starter med udsendelsen af dette program
og slutter medio november - eller når alle pladser er
solgt.

Rejsen er kun for medlemmer af Munkebo Fodslaw

Rejsearrangør: Primo Tours og Vandreforeningen Munkebo Fodslaw, Solbakken 726, 5330 Munkebo,
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VANDREFORENINGEN MUNKEBO FODSLAW

REJSER 2021
Færøerne - flyrejse - 7 dage

7. - 13. juni

Om turen:

Hotel og forplejning:

Munkebo Fodslaw tilbyder i sommeren 2021 en meget
spændende tur til Færøerne. Turen bliver først og fremmest et møde med en meget smuk og varieret natur
med grønne dale, enorme vidder, fjelde, fjorde og frisk
luft - og ikke mindst mulighed for mange vandreture.
Turen er tilrettelagt, så alle deltagerne får et indtryk
af den færøske natur, kultur og også på en måde, så
vi får gode sociale og mindeværdige oplevelser sammen.

Vi skal under hele opholdet bo på Hotel Torshavn ***,
som ligger centralt placeret i byen i gå-afstand fra butikker og restauranter.
Turen er med helpension - dvs. morgenmad og aftensmad (ekskl. drikkevarer) samt frokoster, der enten vil
være madpakker eller 3 fælles frokoster på udflugter.

Færøerne, der består af 18 mindre øer har ca. 50.000
indbyggere og er en selvstyrende del af det danske
rigsfællesskab.
Vi skal bo i Torshavn, som er en moderne by med ca.
20.000 indbyggere, og herfra går alle vores udflugter.

Hitzacker

Program - rækkefølge kan ændres:
Dag 1 - søndag 7. juni

Rejsen er både for vandrere og ikke-vandrere. Der vil
de fleste dage være tilbud om vandreture af kortere
eller længere varighed (se dagsprogrammet). Der vil
være tilbud til dem, der ikke vandrer - eller man kan
opleve byen og øen på egen hånd.
Lerede af vandringerne vil være Lars-Ole Christensen
og Kirsten Vinding, der i en periode har været bosat
på Færøerne og har et godt lokalkendskab.

Opsamling med bus og kørsel til Billund Lufthavn.
Afrejse med fly kl. 18.15 - mulighed for spisning i lufthavnen (for egen regning). Kl. 19.15 (lokal tid) lander
vi i Torshavn Lufthavn, som ligger på øen Vagar. Herefter er der bustransport til hotellet.
Efter indkvartering er der sen middag (2 retter efter
kokkens valg + kaffe/te). Drikkevarer for egen regning.
Dagen sluttes af med en “Rejseorientering”.

Dag 2 - mandag 8. juni
Saksun - Det historiske Færøerne

Efter morgenmad på hotellet tager vi bus til Saksun til
vandring i området med medbragt madpakke.
Lang tur: Vi går fra Saksun ved Kongsgården og kirken
ned mod fjeldsøen og derfra langs kløften ned til stranden (Saksunfjorden), og vi vandrer ud til det åbne hav.
Samme tur tilbage med opsamling ved fjeldsøen. Turen
er 7-8 km på asfalt, grussti og sandstrand. Ialt ca. 100150 højdemeter med en sværhedsgradLüneburg
svarende til let
til moderat (1-2).

Rejsen foregår med fly fra Billund, og der vil være opsamling
med bus fra de sædvanlige steder i KerteminWilseder
de kommune. Hjemkomst vil ske til Kastrup Lufthavn
med efterfølgende bustransport til opsamlingsstederne.

Kort tur: Vi går samme tur, men stopper ved fjeldsøen.
Turens længde er ca. 3-4 km.
Hvis man ikke ønsker at vandre, kan man aflægge et
besøg på Kongsgården (museum) og kirken.
Bus tilbage til hotellet.
3 retters middag på Restaurant Tarv i Torshavn.

Rejsearrangør: Primo Tours og 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 2021
Færøerne- flyrejse - 7 dage

7. - 13. juni

Dag 3 - tirsdag 9. juni
Klaksvig tur

Efter morgenmaden er der busafgang til Klaksvig, hvor
vi sammen går op til fjeldet Klakkur med madpakke.
Lang tur: Vandring fra byen (ved helikopterpladsen) og
via Kærlighedsvejen til Hulsar. Herfra videre til toppen
af Klakkur 413 m over havet. Vi går tilbage til Hulsar
og spiser madpakke sammen allesammen. Vi går herefter sammmen ned til Klaksvig og Christianskirken.
Distancen er 8 km på asfalt/grus op til Hulsar og derpå
græs-/grusunderlag. I alt ca. 400 højdemeter med en
sværhedsgrad på moderat til udfordrende (2-3).
Kort tur: Samme rute som lang tur til Hulsar, hvor der
er pause og lidt vandring, som byder på en fantastisk
udsigt. Vi spiser madpakken sammen med deltagerne
fra lang tur og følges ned til Klaksvig, hvor vi ser byen
og Christianskirken. Distancen er ca. 4 km på asfalt
/grus. Ca. 250 højdemeter og en sværhedsgrad svarende til moderat (2).
Dem, der ikke ønsker at vandre kan gå fra helikopterpladsen ned til byen (ca. 1,5 km) og tage en lille by
vandring.
Bus tilbage til hotellet.
Aftensmad på hotellet (2 retter efter kokkens
valg +
Hitzacker
kaffe/the). Drikkevarer for egen regning.

Dagens vandring: Der er kun èn vandring i dag. Distancen er 9-10 km på asfalt og grusstier. I alt ca. 230
højdemeter med en sværhedsgrad svarende til let til
moderat (1-2) og nok udfordrende (3) ved op- og nedstigning af Kirkjubøreyn.
Dem, der ikke kan gå den lidt lange tur kan tage den
lokale bus (gratis) til Kirkjubø og gå den korte tur til
færgen ved Gamla Rætt.
Aftensmad på hotellet (2 retter efter kokkens valg +
kaffe/the). Drikkevarer for egen regning.

Dag 5 - torsdag 11. juni
Tur til Leynavatn og Kvivik
Dag 4 - onsdag 10. juni
Kirkjubø og øen Sandoy med kædedans

Efter morgenmaden går vi fra hotellet gennem byen
til Agir og derfra over fjeldet til Kirkjubø. Vi går til Gamla Rætt og sejler til Sandoy. Ved ankomst til Sandoy
kører vi til bygden Dalur, hvor der er frokost og kædedans (inkl. i prisen),
Derpå kører vi tilbage, tager færgen til Gamla Rætt
Wilseder
og går
til Kirkjubø, hvor vi også lige skal se den gamle
kirkeruin “Magnuskatedralen” og den fungerende lille
hvide kirke, som er Færøernes ældste kirke.

Bustur med madpakke til søen Leynavatn, som vi vandrer rundt om. Efter turen går vi til byen Kvivik, hvor
vi spiser madpakke.
Kort tur: 3-4 km rundt i Leynar og afhentning med
Lüneburg
bus. Sværhedsgrad let (1).
Lang tur: rundt om Leynavatn og videre til Kvivik.
Distance 9-10 km på grus/græs og lidt asfalt. I alt ca.
150 højdemeter og en sværhedsgrad let til moderat
(1-2).
Ikke-vandrere kan blive i Torshavn og tage på byvandring.
Om aftenen er der middag på Restaurant Skeiva Pakhus (3 retter). Drikkevarer for egen regning.

Rejsearrangør: Primo Tours og Vandreforeningen Munkebo Fodslaw, Solbakken 726, 5330 Munkebo,
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VANDREFORENINGEN MUNKEBO FODSLAW

REJSER 2021
Færøerne- flyrejse - 7 dage
Dag 6 - fredag 12. juni
Tur til øen Nolsoy

7. - 13. juni
Flyet afgår kl. 14.30, og vi lander i Kastrup Lufthavn
kl. 17.35. Herfra er der bus til de sædvanlige opsamlingssteder.

Oplevelser i Torshavn:

For gæster, der påtænker byrundture i Torshavn kan
følgende anbefales: Kultur-tur rundt i Torshavn med
besøg på Kunstmuseet og evt. Nationalmuseet.
Besøg ved Tinganæs, den gamle bydel, Skansin og
Vidarlunden.

Rejsebetingelser:

Rejsen foregår med Atlantic Airways og Primo Tours.
For rejsen gælder Primo Tours rejsebetingelser www.primotours.dk/om-os/betingelser.

Bagage: Hver person må medbringe 23 kg bagage
+ 8 kg håndbagage.

Efter morgenmaden tager vi færgen til Nolsoy. (Færgebillet kr. 45 er ikke med i rejsens pris).
Vi går en rundtur i byen og spiser frokost på cafèen
Maggie’s (inkl. i rejsens pris).
Herefter er der vandringer.
Kort tur: Tur til nordspidsen af øen (Bodin) er ca.
3-4 km på græs og grus uden større Hitzacker
terrænvariationer. Højdemeter maks 100 m, sværhedsgrad let (1).
Lang tur: Tur til sydspidsen af Nolsoy ned til fyret
ved Viti og Bodan. Distance ca. 13-14 km på græs og
grus. I alt ca. 200 højdemeter og en sværhedsgrad
på let til moderat (1-2). Dog lidt stejlt i starten, når
vi er komet ud af byen.
Færge tilbage til Torshavn.
Om aftenen er der “Færøaften” på Hotel Føroyar,
hvor vi skal smage på færøske specialiteter. Arrangementet - inkl. bustransport - er med i turens pris.

Dag 7 - lørdag 13. juni
Tur til Gasadalur og Mulafossur

Efter morgenmaden og check-ud tager vi bussen til
Gasadalur og Mulafossur. Der er frokost på den lokale cafè i Gasaladur, inden bussen kører til lufthavnen.

Turledere: Lars-Ole Christensen og Kirsten Vinding,
som kan kontaktes ved spørgsmål om rejsen.
Tlf. 2235 7105 - lars-ole50@hotmail.com.
Pris: Kr. 11.998 pr. person i delt dobbeltværelse
med bad og toilet samt helpension.
Tillæg for enkeltværelse: kr. 2.200

(meget begrænset omfang)

Prisen er baseret på 30 deltagere. Ved færre antal, kan
der blive tale om opkrævning af et mindre ekstra beløb
for bus til/fra lufthavnen i Danmark.

Prisen omfatter: bustransport til Billund med opsamling i Munkebo, Kerteminde og Langeskov.
Bustransport hjem fra Kastrup Lufthavn
Flyrejse t/r samt transfer til og fra hotel. 6 nætter på
på hotel med helpension - dvs. madpakker og 3 frokoster iht. program. Desuden bustransport til vandringer
og assistance fra Primo Tours danske rejseledere.
Prisen omfatter IKKE:

Drikkevarer på flyet og drikkevarer til måltider. Færgebilletter til vandringer og udflugter og evt. bus/taxa i
forbindelse med selvvalgte aktiviteter.

Følgende kan tilkøbes og skal bestilles
ved tilmeldingen:
Afbestillingsforsikring
Rejseforsikring - dækker bl.a. hjemtransport

kr. 195
kr. 278

Betaling:

Der opkræves et dep. på kr. 3.000 ca.Lüneburg
7 dage efter at
Primo Tours har modtaget en deltagerliste.
Restbeløbet skal være Primo Tours i hænde senest 60
dage før afrejsen - dvs. 7. april.

Tilmelding:
Wilseder

Lilian Munch Pedersen - lilian.fodslaw@gmail.com.
eller tlf. 2245 1156.

Tilmelding: se forsiden af rejsehæftet.

Rejsen er kun for medlemmer af Munkebo Fodslaw

Rejsearrangør: Primo Tours og 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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Bemærk: ved min
tale om et mindre eks

VANDREFORENINGEN MUNKEBO FODSLAW

REJSER 2021
Bremen/Helgoland - busrejse - 5 dage

15. - 19. sept.

Rejsen dag for dag:

Om turen:

Denne tur bliver fyldt med oplevelser. Vores udgangspunkt bliver den dejlige by Bremen, som
vi fik en lille smagsprøve på, da vi besøgte Altes
Land for et par år siden. Mange gav dengang udtryk for, at de gerne ville se mere til byen.
Vi skal også besøge Bremens havneby - Bremerhaven, hvor der er mange spændende ting at se.
Desuden bliver der en heldagstur til Helgoland,
hvor vi dels skal vandre og dels skal kigge os lidt
omkring i den lille by og havnen.
Turen er ikke en egentlig vandretur - dog bliver
der indlagt nogle morgenvandringer i og omkring
bymuren og hotellet og der vil være en vandretur
på Helgoland.

Hitzacker

Dag 1 - onsdag 15. sept.:

Efter opsamling de sædvanlige steder kører vi til
Bremen med forskellige stop undervejs - morgenkaffe, frokost ved bussen og eftermiddagskaffe.
Inden vi kommer til hotellet kører bussen en tur,
så vi kan få et indtryk af byen. Efter indkvartering
går vi sammen til middag på en dejlig restaurant
i nærheden.

Dag 2 - torsdag 16. sept.:

Morgenvandring ved hotellet.
Herefter er der heldagsudflugt til Helgoland. Vi
kører til Cuxhaven, hvorfra vi tager færgen til
Helgoland. På øen bliver der en fælles vandretur
til de fantastiske klipper, hvor vi bl.a. ser “Lange
Anna”. Man kan også vælge at være på øen på
egen hånd.
Frokost er på denne udflugt for egen regning, og
der er masser af muligheder i byen og på havnen.
Ved 18-tiden er vi tilbage på fastlandet, og på vej
hjem til hotellet i Bremen spiser vi middag.

Vi skal bo på Dorint City Hotel ****, som har en
fantastisk beliggenhed ved byparken og kun få
min. gang fra bymidten. Her bor vi under hele opholdet.

Dag 3 - fredag 17. sept.:

Wilseder

I dag skal vi være i Bremen hele dagen.
Vi starter med en lille byvandring omkring Rådhuset og Schnoor-kvarteret. Der er fælles frokost og
herefter er eftermiddagen til fri disposition til at
udforske byen lidt mere, shoppe eller blot nyde
Lüneburg
bylivet. Man går selv tilbage til hotellet.
Der vil om eftermiddagen blive et tilbud om et besøg på Mercedes-fabrikken (læs mere på næste
side).
Aftensmaden indtages på en restaurant i bymidten.
Man kan også vælge at være helt på egen hånd i
Bremen hele dagen, hvis man har lyst til det.

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 2021
Bremen/Helgoland - busrejse - 5 dage
Dag 4 - lørdag 18 sept.:

Dagen i dag tilbringes i Bremerhaven - Bremens
havneby, som ligger hvor floden Weser løber ud i
Nordsøen.

15. -19. sept.

Tilbud: besøg på Mercedes-fabrikkerne:
Der vil fredag være et tilbud om at besøge Mercedesfabrikkerne, der ligger i udkanten af Bremen. Der vil
være bustransport til/fra hotellet. Besøget varer ca. 2
timer og er med tysktalende guide. Hvis muligt kan
Wolfgang hjælpe med lidt oversættelse.
Prisen for besøget er kr. 125 pr. person, og beløbet
opkræves i bussen undervejs.
Der er plads til maks. 25 personer, og tilmelding skal
ske ved tilmeldingen til turen. Er der flere, vil der blive
foretaget lodtrækning.

Pris: kr. 4.850 pr. person i delt dobb. værelse
med bad og toilet.

Tillæg for enkeltværelse:
kr. 800 - begrænset omfang.
Vi skal besøge Udsigtstårnet, hvor vi har en flot
udsigt over hele havneområdet. Senere besøger
vi et spændende museum for de mange tusinde,
der udvandrede til USA.
Ved frokosttid finder vi et godt sted til den gode
busfrokost inkl.en øl/snaps eller et glas
vin.
Hitzacker
Efter frokosten tager vi på havnerundfart, hvor vi
bl.a. ser den enorme containerhavn.
Aftensmad på en restaurant i Bremen.

Dag 5 - søndag 19. sept.:

Hjemrejsedag.
Vi kører hjem via Glückstadt og på hjemturen ser
vi Osten Transporter Brücke og går en lille vandretur i Hemmohr. Frokost på “Das Alte Amtsgericht”.
Herefter kører vi nordpå, hvor der gøres et kort
stop for grænsehandel.
Når vi igen er inde i Danmark gør bussen et stop,
hvor der serveres “rester” fra busfrokosten inkl.
lidt drikkevarer.
Forventet ankomst i Langeskov kl. ca. 21.00.

Prisen dækker bustransport tur/retur samt bustransport på udflugter. Morgenmad ved bussen
på udturen og 4 overnatninger i dobb. værelse
med bad og toilet. Morgenmad og 2 frokoster på
restaurant 2 frokoster ved bussen inkl. et glas vin
eller en øl/snaps. 4 x aftensmad på restaurant
inkl. en øl/vand/vin er ligeledes med i prisen.
Endvidere er færgen til Helgoland og Glücksborg
samt havnerundfart og entréer i Bremerhaven også medregnet.
På hjemturen er der let aftensmad ved bussen.

Følgende er ikke omfattet:
Kaffe/the i bussen er medregnet, men øvrige drikkevarer i bussen er for egen regning.
På udflugten til Helgoland er frokost ikke inkluderet, men afholdes på egen hånd.

Turledere: Lilian Munch Pedersen og Wolfgang
Stammer.

Tilmelding og oplysninger:
Lilian Munch Pedersen - lilian.fodslaw@gmail.com
eller tlf. 2245 1156.
Se nye tilmeldingsregler på forsiden.
Rejsearrangør er Munkebo Fodslaw, og rejsen er kun for medlemmer af foreningen.
Lüneburg

Betaling:

Wilseder

Dep. på kr. 500 skal indbetales senest en uge
efter at bekræftelse på deltagelse er modtaget.
Restbeløbet skal indbetales sen. 15. juli 2021
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 2021
Cypern - flyrejse - 8 dage

9. - 16. okt.

Om turen:

Hotel og forplejning:

Vi bor i Pafos-området - byen Pafos var i 2017 Europæisk kulturhovedstad. Glæd dig til cypriotisk mad, græsk
inspireret, men med specielle krydderier. Pafos er den
gamle romerske hovedstad, og der findes mange historiske mindesmærker, og byen er på Hitzacker
Unesco’s verdensarvsliste.

Vi skal bo på Hotel Queens Bay **** som er beliggende direkte til Middelhavet i rolige omgivelser omgivet
af bananplantager. Der er ca. 8 km til byen Pafos, der
har ca. 35.000 indb. og masser af butiks- og cafèliv.
Der er tv, aircondition, køleskab og balkon/terrasse.
Mulighed for tilkøb af havudsigt. Stor solterrasse med
liggestole og parasoller, tennisbane og minigolf. Flere
aftener er der underholdning. Gratis wifi af variende
kvalitet.
Opholdet er med All Inclusive - madpakker til vandreturene er også med i prisen.

Munkebo Fodslaw tilbyder i efteråret 2021 en vandrerejse i samarbejde med Århus Charter. Denne gang går
turen til solskinsøen Cypern, som ligger i Middelhavet
med en behagelig temperatur året rundt.

Turen er en vandrerejse i samarbejde med Hanne og
Knud, som mange allerede kender. Der vil de fleste
dage være to tilbud om vandreture af forskellig længde - en lang og en kort rute.
Men man kan sagtens tage med, selv om man ikke vil
vandre hver dag. Der er mange muligheder for oplevelser i lokalområdet og man kan (for egen regning) deltage i de udflugter, som Århus Charter arrangerer.

Program - rækkefølge kan ændres:
Dag 1 - lørdag 9. okt.

Opsamling med bus og kørsel til Århus Lufthavn.
Afrejse med fly kl. 15.00 - der er mad ombord på flyet.
Kl. 19.55 (lokal tid) lander vi i Pafos International Lufthavn, hvorfra der er bustransport til hotellet (20 km).
Der er indtjekning og senere informationsmøde.
Middag på hotellet.

Dag 2 - søndag 10. okt. - lokale
ture
Lüneburg

Begge hold starter kl. 9.00 efter et kort info-møde.

Wilseder
Rejsen
starter denne gang i Århus Lufthavn, men der
vil blive arrangeret bustransport fra Munkebo, Kerteminde og Langeskov både ud og hjem.

Kort tur: ca. 8-9 km (3 timer).
Lang tur: 13-14 km (5 timer).
Begge ture kommer ned til stranden Coral Beach og
rundt i området, så vi får et overblik over området,
supermarkedet og den nærmeste lille by. Der bliver tid
til en pause på en lille cafè.
Kl. 18.45 er der briefing og middag.

Rejsearrangør: Århus Charter og 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 2021
Cypern- flyrejse - 8 dage
Dag 3 - mandag 11. okt. - Pano Pagia
Afgang med bus kl. 9.00 for alle vandrere.

Lang tur: ca. 13 km (4-41/2 time)
Kort tur: ca. 8 km (3-31/2 time)
Vi kører ca. 30 km nordpå til en lille bjergby Pano Panagia, der ligger ved foden af Troodos-bjergene. Begge
hold står af ved den første cafè i byen. Den første del
af turen er ens for begge hold. De første 3 km går opad og opad og udsigterne bliver bedre og bedre. De
sidste km går nedad og turen slutter ved en lille cafè.
Lang tur skal lige have en tur op over bjergkammen,
inden vi mødes. Bussen henter os kl. 14.30.

9. - 16. oktober
Dag 5 - onsdag 13. okt. - fridag

Der er arrangeret en byvandring i Pafos med guide. Vi
skal se de historiske seværdigheder, bl.a. kirken Agia
Kyriaki, hvor den danske konge Erik Ejegod menes at
ligge begravet. Vi skal også se kirken “Den Tilhyllede
Madonna” som på mirakuløs vis overlevede arabernes
mange angreb fra søsiden, og vi ser også Agia Solomi
katakomberen med det berømte kludetræ. Der er bustur til og fra Pafos - udflugten er halvdags, så vi kan
nå hjem til buffet på hotellet. Turen er med i rejsens
pris. Man kan også blive i byen - hjemtransport er så
på egen hånd.

Kl. 18.45 Briefing og middag.

Hitzacker

Dag 4 - tirsdag 12. okt. - Troodos
Busafgang kl. 8.00 for begge hold.

Lang tur: ca. 14 km (4 1/2 time)
Kort tur: ca. 9 km (3-31/2 time)
Begge ture er rundture, som går rundt om Cyperns
højeste bjerg Cinistra med det højeste punkt på 1952
m. Begge ruter er rimeligt flade. Lang tur står af bussen
i Troodos by og går i højden 1700-1750 m rundt om
bjerget. Kort tur står af bussen ved sidste p-plads før
toppen 1800-1850 m og går rundt om bjerget. Begge
ruter slutter i Troodos by, hvor bussen henter os kl. 15.

Dag 6 - torsdag 14. okt. - Avakas slugten
Fællestur ca. 8 km.
Busafgang for alle kl. 9.00. Vi kører ca. 10 km nordpå
langs kysten, hvor der flere steder er rigtig flotte udsigter. Vi står af bussen i Pegeias og går ad små støvede grusveje til slugten Avakas. Vi går ind i slugten og
tilbage ad smalle stier (ca. 1,5 km hver vej). Der er
mulighed for besøg på Taverna Viklari, inden vi går de
sidste 2 km til det sted, hvor bussen henter os kl. 14.
Kl. 18.45 briefing og middag.

Kl. 18.45 briefing og middag.

Lüneburg

Wilseder

Rejsearrangør: Århus Charter og 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 2021
Cypern- flyrejse - 8 dage
Dag 7 - fredag 15. okt. - Afrodites Bad
Busafgang kl. 8.00 for begge hold.

Lang tur: ca. 11 km (ca. 4 timer)
Kort tur: ca. 6-7 km (ca. 3 timer)
Alle står af bussen ved p-pladsen ved Afrodites Bad.
Kort tur følger vejen et stykke mod den blå lagune,
hvor der er flotte udsigter over havet. Turen går samme vej tilbage, og nu er der en lille tur ind til Afrodites Bad, som ligger i en hyggelig botanisk have.
Lang tur går et par km af samme rute som kort tur,
og går herefter op af bjerget til toppen 370 m o.h.
Herefter går det både op og ned på anlagte stier og
grusveje. En del af ruten hedder Afrodites Trail og en
anden hedder Adonis Trail. Undervejs flotte udsigter
over Akamas halvøen og Middelhavet.
Bussen henter os kl. 14.30.
Kl. 18.45 Briefing og middag.

9. - 16. oktober
Praktiske oplysninger:
Rejsetider og betingelser:

Rejsen foregår med SAS og Århus Charter fra Århus
Lufthavn. Afrejse fra Århus den 9. okt. kl. 15 - hjemkomst til Århus den 17. okt. kl. 00.10.
Rejsen foregår i samarbejde mellem Munkebo Fodslaw
og Århus Charter. For rejsen gælder Århus Charters
rejsebetingelser - https://www.aarhuscharter.dk/
gaesteservice/betingelser. Medlem af Rejsegarantifonden nr. 466.

Bagage: Hver person må medbringe 20 kg bagage
+ 5 kg håndbagage.

Pris: Kr. 7.900 pr. person i delt dobbeltværelse
med bad og toilet og balkon samt All Inclusive.
Tillæg for enkeltværelse: kr. 1.700
(meget begrænset omfang)

Prisen er baseret på min. 30 deltagere. Ved færre
antal, kan der blive tale om opkrævning af et mindre
ekstra beløb for bus til/fra lufthavn i Danmark.

Rejsens pris dækker: bustransport til Århus t/r
Hitzacker

med opsamling i Munkebo, Kerteminde og Langeskov.
Flyrejse t/r samt transfer til og fra hotel. Mad i flyet.
7 nætter på hotel med All Inclusive, incl. madpakker
til vandreturene.
Desuden bustransport til vandringer mv. iht. programmet, assistance af danske vandretursledere og Århus
Charters danske rejseledere. Desuden er udflugten
“Bytur i Pafos” med guide inkl. i prisen.

Prisen omfatter IKKE:
Dag 8 - lørdag 16. okt. - hjemrejse

Formiddagen er fri til pakning og lidt afslapning ved
pool’en inden vi checker ud og bussen henter os
sidst på eftermiddagen.

Drikkevarer på flyet og evt. entreer og taxa/bus i forbindelse med selvvalgte udflugter.

Følgende kan tilkøbes og skal bestilles
ved tilmeldingen:
Havudsigt - pr. person
Afbestillingsforsikring
Rejseforsikring - dækker bl.a. hjemtransport
Særlige pladser i flyet - f.eks. forreste del t/r
Ekstra benplads i flyet - t/r

Øvrigt:
Forsikringer:

Munkebo Fodslaw har ikke tegnet nogen form for forsikring for den enkelte deltager. Husk at tjekke med
dit forsikringsselskab, om du har tegnet afbestillingsforsikring og rejseforsikring, der bl.a. dækker hjemtransport f.eks. i forbindelse med sygdom. Har du
ikke allerede forsikring, kan det tegnes i forbindelse
med denne rejse.
Wilsed
Husk
også at medbringe det Blå Kort, som fås ved
henvendelse til kommunen. Tjek om det stadig er
gyldigt - det gælder kun 5 år ad gangen.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

200
195
278
200
500

Vandretursledere er Hanne og Knud Andersen. Med på
rejsen vil være en kontaktperson fra Munkebo Fodslaws
rejseudvalg.

Betaling: Der opkræves et depositum
på kr. 2.000
Lüneburg

ca. 7 dage efter at Århus Charter har modtaget en deltagerlister. Restbeløbet skal være Århus Charter i hænde senest 60 dage før afrejsen - dvs. 9. august.

Tilmelding og oplysninger:

Lilian Munch Pedersen - lilian.fodslaw@gmail.com.
eller tlf. 2245 1156.

Tilmelding: se forsiden af rejsehæftet.

Rejsen er kun for medlemmer af Munkebo Fodslaw

Rejsearrangør: Århus Charter og 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 2021
Novembertur ved Ejstrupholm - bustur- 1 dag
Kort om turen:

Vi skal på denne tur deltage i Ikast-Brande Fodslaws
vandring “Novembertur ved Ejstrupholm”.

Turens program:

Efter opsamling i Munkebo, Kerteminde og Langeskov
kører vi til Ejstrupholm Skole, hvor der vil være morgenkaffe og rundstykker inden vandringerne starter.

Søndag 14. nov.

Sidst på eftermiddagen samles vi alle i Ejstrupholm og
hjemturen starter.
På hjemvejen besøger vi Uhre Kirke, som har en meget
speciel udsmykning. Den lokale præst fortæller kort
om kirken.

Der er ruter på 5, 10, 18 og 24 km. Man kan gå på
egen hånd eller i grupper, som man nu aftaler det.

Frokost:

På startstedet og på rastepladserne vil det være muligt at købe kaffe, brød og frokost til Fodslaw-priser.
Man kan også selv medbringe madpakke.

Udflugt:

For de deltagere, der vil vandre 5 eller 10 km er der
om eftermiddagen udflugt til Birk - “Den Hvide By”.
Her venter en udflugt med guide rundt i området på
ca. en times tid.

Dagens program slutter med aftensmad på Hotel
Pejsegården i Brædstrup.
Forventet hjemkomst til Langeskov ca. kl. 21.

Turledere: Kirsten Josefsen og Bjarne Christensen
Pris:

Prisen er kr. 595 pr. person og beløbet dækker bustransport t/r, morgenkaffe med rundstykke på startstedet samt startkort.
Desuden udflugt med guide til “Den Hvide By” og middag inkl. en øl/vand/glas vin på hjemturen.
Frokost og drikkevarer til middagen er for egen regning.
Birk var oprindelig kun en samling gårde, men i dag er
det et enestående, internationalt kendt område, hvor
kunst, arkitektur, landskab, uddannelse og erhverv er
kombineret i et spændende samspil.
Mellem alle de interessante bygninger er der grønne
områder og parker med smukke beplantninger, stier
og vandbassiner.
Skulpturparken er èt stort cirkulært museum, hvor man
i frisk luft kan hente kunstneriske indtryk.
Parken ligger lige op ad De Geometriske Haver, hvor
man finder et labyrintisk landskab med nye rum og
formerrundt om hver eneste hæk.
Fra centrale punkter kan man nyde udsigten ud i det
åbne landskab mod syd og nord.
I Birk finder man HEART, Herning Museum of Comtemporary Art, Car-Henning Pedersen og Else Alfeldts museum samt Cronhammers gigantskupltur, Elia.

Nærmere oplysning om turen fås hos turlederne.

Tilmelding:
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.

Betaling:

Dep. på kr. 100 skal indbetales senest en uge
efter at bekræftelse på deltagelse er modtaget.
Restbeløbet indbetales sen. 14. sept. 2021
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
Novembertur
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Juletur til Schackenborg Slot og Ribe - bustur - 1 dag -

fredag 3. dec.

Kort om turen:

Denne tur kommer til at stå i julen og julehyggens
tegn. Og samtidig kommer vi til at se spændende nyt f.eks. en rundvisning på Schackenborg Slot, som først
for nylig er blevet åbnet for rundvisninger.

Ribe bymidte er i december omdannet til “Peters Jul”
med masser af boder og julehygge.
Vi starter med en fælles tur ind i den smukke domkirke og resten af dagen er der tid til at besøge julemarkedet på egen hånd.

Turens program:

Dagen starter som sædvanligt med opsamling i Munkebo, Kerteminde og Langeskov, hvorefter vi kører til en
af grænsebutikkerne - formentlig i Süderlügum. Her
bliver der mulighed for at købe lidt ind til den forestående jul.
Efter indkøbsstrabadserne fortsætter bussen til den
hyggelige by Møgeltønder, hvor der formentlig allerede
er pyntet smukt op til jul. Vi skal spise julefrokost på
Schackenborg Slotskro. Frokost og en øl/vand er med
i turens pris.

Kl. 17.30 kører vi mod Fyn igen. På vejen er der kaffe
og kage i bussen.
Forventet hjemkomst til Langeskov ca. kl. 19.00.

Turleder: Lilian Munch Pedersen

Pris:

Prisen er kr. 750 pr. person og beløbet dækker bustransport t/r, morgenkaffe med rundstykke på udturen.
Entre til Schackenborg og guide. Frokost på Schackenborg Slotskro inkl. en øl/vand/vin samt eftermiddagskaffe med kage i bussen på hjemvejen.

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.

Betaling:
Vi går den korte tur til Schackenborg Slot, hvor vi får
en times rundvisning inde i slottets gemakker. Mon ikke
der også her findes en del nisser og anden julepynt.
I slotsparken er der i nogle weekender stillet op til julemarked, men vi kører videre til et helt andet og større
marked, nemlig i Ribe.

Dep. på kr. 100 skal indbetales senest en uge
efter at bekræftelse på deltagelse er modtaget.
Restbeløbet indbetales sen. 3. oktober 2021.
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
Juletur
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REJSER 2021
Skt. Petersborg - busrejse - 8 dage
Om turen:

Oplev det bedste af storbyerne ved Østersøen, når vi
kører til hovedstæderne Stockholm og Helsinki samt
Østersøens perle - Skt. Petersborg. Skønt afstandene
er korte, er byerne vidt forskellige.
Den svenske hovedstad er charmerende med brostensbelagte gader og gamle bygninger. Det ser vi, når vi
kører en tur gennem Gamla Stan, inden vi kører om
bord på færgen, der sejler os til Turku/Åbo i Finland.
Vi kører videre til Skt. Petersborg, èn af Europas smukkeste byer. Her kan man opleve en overvældende
mængde kunst og arkitektur. Vandring i parken ved
sommerresidensen Petershof, smukke Eremitagen og
Vinterpaladset, der rummer stor historie, enestående
kulturskatte og nogle af verdens største kunstsamlinger. Samt Peter-Paul Fæstningen - et fæstningsværk,
der blev grundlagt af Peter den Store i 1703. Festlig
russisk folklore skal vi opleve en aften i det smukke
Nikolaj Palads.

Hitzacker

16. -23. aug.
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Program - ændringer kan forekomme:
Dag 1 - mandag

Udrejsedag
Vi kører tidligt fra Munkebo med opsamling i Kerteminde, Rynkeby og Langeskov og fortsætter mod Helsingør. Herfra går det videre gennem Sverige, hvor vi hen
under aften ankommer til Stockholm. Der køres byrundtur til den stemningsfyldte Gamla Stan, inden vi kører
om bord på færgen.
Vi indkvarteres på færgen i udvendige kahytter og nyder den flotte buffet til aftensmad.

Dag 2 - tirsdag

Rejse gennem Finland
Ankomst til Turku/Åland i Finland. Herfra kører vi genem det smukke sydlige Finland. Midt på dagen er vi
fremme ved den finsk/russiske grænse, hvor der bliver
et kort ophold.
Det bliver muligt - for egen regning - at tilkøbe billet
til en forestilling i byens store Mariinskij Teater - en
af verdens mest berømte opera- og balletscener.
Desuden kan der købes billet til en sejltur på Nevafloden.
På turen hjem får vi en eftermiddag i Helsinki, hvor vi
besøger den imponerende hvide domkirke og den spektakulære Tempelkirke, der er bygget ind i fjeldet.
Der bliver desuden et par timer i byen på egen hånd,
hvor man kan gå på opdagelse i Torvehallen, i butikker
med kvalitetsvarer, eller man kan gå med på en lille
vandring.

Vi kører videre de godt 200 km ind i Rusland før vi ankommer til Skt. Petersborg, som blev grundlagt af Pe
ter den Store for 300 år siden. Formålet med byen var
at åbne det russiske rige mod Vesten, og Skt. Petersborg er da også den dag i dag et interessant møde
mellem øst og vest.
Middagen spiser vi på vores hotel - Hotel Moskva, hvor
vi indkvarteres.

Lüneburg

Turen gennemføres med Hårby Turist og med Henning
som chauffør.

Hotel og forplejning:

Vi skal bo på Hotel Moskva ****, 2 Alexander Nevskij
pl. R-193317
Skt. Petersborg. www.hotel-moscow.ru.
Wilseder
Det er et stort og godt hotel centralt placeret på hovedstrøget.
Rejsearrangør: Hårby Turist og 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 2021
Skt. Petersborg - busrejse - 8 dage
Dag 3 - onsdag:

Byrundtur i Skt. Petersborg og vandring ad hovedgaden Nevskij Prospekt
Med bus tager vi på byrundtur med vores dansktalende
russiske guide. Vi passerer zartidens prangende paladser, monumenter, kirker og pladser og ser Blodskirken
med dens farvestrålende løgkupler. Vi oplever det myldrende liv på hovedgaden Nevskij Prospekt, som anses
for at være byens svar på Venedig. Der bliver mulighed
for på egen hånd at gå retur til hotellet ad hovedgaden
(4,5 km), gå samlet med gruppen eller køre med bussen.
Vi skal senere på dagen besøge en af de pompøse metrostationer, som er udsmykket af førende sovjetkunstnere.

Hitzacker

16. - 23. aug.

Dag 5 - fredag:

Vinterpaladset og Eremitagen
Vi besøger Vinterpaladset, der indtil 1917 fungerede
som den officielle residens for de russiske zarer. I dag
er paladset et museum. Vinterpaladset med sin pastelgrønne barokbygning er sammen med den smukke
plads et kunstværk i sig selv.

Vi besøger også Eremitage Museet, som rummer de
enorme kunstsamlinger. Selv om man ikke interesserer
sig for kunst er besøget noget, der gør indtryk. Vægge,
lofter, gulve og møbler er i sig selv kunstværker, og
mængden af guld er overdådig. Der er 3 millioner kunstværker fordelt i godt 1.000 værelser. Vores lokalguide
viser os de mest interessante sale.
Efter besøget kan man køre retur til hotellet med bussen.
Men der bliver også en vandring langs med Neva floden
retur til hotellet. Endelig kan man selv gå en tur ad hovedgaden Nevskij Prospekt.

Dag 6 - lørdag:

Peter-Paul Fæstningen og katedralen.

Dag 4 - torsdag:

Petershof - russisk folkloreaften
Udenfor Skt. Petersborg - ca. 29 km - besøger vi Peterhof, der er en af de mange sommerresidenser, der
ligger som perler på en snor rundt om Skt. Petersborg.
Peterhof er bygget med det franske Versailles Slot
som forbillede og overgår forbilledet på mange måder.
Vi går en tur rundt i den smukke park, hvor der er mere end 100 fontæner og statuer, hvoraf mange er belagt med 24 karat guld.
Vi kører tilbage til byen midt på eftermiddagen.
Om aftenen skal vi opleve et festligt og imponerende
russisk folklore show med lokal folkemusik og farverig underholdning.
Showet opleves i elegante rammer
Wilseder
på Nikolaj Paladset, som er et af Skt. Petersborgs
smukkeste paladser.

Lüneburg

Der tjekkes ud fra hotellet. Vi kører til Peter-Paul Fæstningen, der er anlagt på en ø i Nevafloden. Vi skal se
katedralen, hvor vi ser kejserinde Dagmars sidste

Rejsearrangør: Hårby Turist og 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 2021
Skt. Petersborg - busrejse - 8 dage
hvilested, og vi går en tur i fæstningen, som er et forsvarsanlæg grundlagt af Peter den Store. Anlægget
har tjent som et berygtet og frygtet fængsel for zarernes - og senere bolsjevikkernes - modstandere.
Ud på eftermiddagen forlader vi Skt. Petersborg og kører lidt ind i Finland, hvor vi spiser til aften og overnatter.

Dag 7 - søndag:

Helsinki.
Efter morgenmaden kører vi til Helsinki, hvor vi har
eftermiddagen til rådighed. Der bliver besøg i Tempelpladsens Kirke, som er bygget ind i en klippe samt i
domkirken, som med sin høje grønne kuppel samt
fire mindre kupler dominerer bybilledet i Helsinki.
Vi kører en byrundtur, hvor vi kommer forbi flere
seværdigheder.

16. - 23. aug.

Dag 8 - mandag - Hjemrejse

Indsejlingen gennem den svenske skærgård er flot, og
man må stå tidligt op for at opleve den. Det store morgenbord spiser vi om bord inden vi kører i land i Stockholm. Herefter fortsætter turen gennem Sverige til Fyn.
Aftensmaden spiser vi i Helsingør.
Forventet ankomst til Langeskov kl. ca. 22.

Praktiske oplysninger:

Visum til Skt. Petersborg formidles af Hårby Turist. Der
fremsendes vejledning og formular sammen med rejsebeviset. Ansøgningen skal udfyldes og returneres
sammen med nyt pasfoto (det må ikke være det samme foto som i passet). Passet skal være gyldigt 1/2 år
efter hjemkomsten.
Rejsens deltagere vil blive indkaldt til et lille møde om
dette.

Valuta:

Man skal medbringe danske kroner til veksling i Rusland. Euro til ud- og hjemrejsen. Visa og Mastercard
kan bruges i mange forretninger.

Hitzacker

Turledere:

Judith Lynggaard og Poul Erik Hansen

Pris:
Rejsens pris er kr. 8.900 pr. person i delt dobb.

værelse med bad/toilet. Heraf visum kr. 1.300.
På egen hånd kan man om eftermiddagen opleve den
charmerende Torvehal med salg af friske nyplukkede
bær og svampe, røget kød, finske fiskeretter og meget
andet. Eller man kan gå på opdagelse i byens centrum,
hvor der er en række gode forretninger med finsk design, f.eks. Marimekko og Iittala. Man kan også gå med
på en lile vandring.
Hen under aften stiger vi igen på bussen, som kører
os om bord på færgen, der sejler os til Stockholm.
På færgen spiser vi den store buffet med alskens lækkerier.

Tillæg for enkeltværelse:
kr. 2.150 - begrænset omfang.

Prisen dækker bustransport tur/retur, bro- færge- og
vejafgifter. Visum (se ovenfor), 8 dage med halvpension, 4 frokoster ved bussen inkl. en øl og snaps/glas
vin. Der er fri kaffe i bussen.
Dansktalende guide i Skt.Petersborg. Alle udflugter, entréer og underholdning i Nikolaj Paladset.

Tilmelding:
Lilian Munch Pedersen - lilian.fodslaw@gmail.com
eller tlf. 2245 1156.

Se tilmeldingsregler på forsiden.

Rejsearrangør er Munkebo Fodslaw og Hårby
Turist, og rejsen er kun for medlemmer af
foreningen.
Lüneburg
Denne rejse er overflyttet fra 2020, da den
ikke kunne gennemføres pga. covid-19.

Wilseder

DER ER KUN FÅ LEDIGE PLADSER TILBAGE
- kontakt Lilian
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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. december kl. 12.00. Er der for mange tilmeldte trækkes der
herefter lod om pladserne og rækkefølge på evt. venteliste. Deltagerne får hurtigst muligt herefter 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 fra forsikringsselskabet - ellers kan det give problemer ved
en evt. afbestilling. Kontakt dit forsikringsselskab og hør nærmere.
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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 der ikke er en anden på venteliste og 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.
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