
                                                           Kære medlemmer
Efter halvandet års pause pga. corona kan Munkebo Fodslaw i 2022 tilbyde et varieret program af rejser i 
ind- og udland. Vi håber vores medlemmer vil tage godt mod programmet, og vi glæder os til at byde jer
velkommen på vores rejser igen. Det fulde program for rejserne kan ses på www.munkebofodslaw.dk

  

                                Tilmelding til alle ture (bortset fra Irland)
                                   

                                            Lilian Munch Pedersen - tlf. 2245 1156 / lilian.fodslaw@gmail.com               
                                                Tilmelding til Irland - Kirsten Josefsen - tlf. 2481 1232 / thegirlfromla@live.dk 

                                                   Tilmelding kan ske pr. telefon, mail eller personlig henvendelse  
                                                   

                                                                                                                 

                         

VANDREFORENINGEN MUNKEBO FODSLAW

 REJSER 2022

    Tilmeldingen starter NU
       Du kan allerede nu melde dig til én eller flere af vores rejser i 2022. 

Mandag den 1. november kl. 12.00 slutter første omgang af tilmeldingen.
I løbet af 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
eller evt. rækkefølge på venteliste.

Tilmeldinger efter 1. november modtages så længe der er plads/venteliste

 

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

Rejsetilbud i 2022

Gavnø
 1 dag - bus

Onsdag 4. maj

Færøerne
 8 dage (fly)
13. - 20. juni

Den Genfundne Bro
 1 dag (bus)

 Onsdag 17. aug.

Teglværksvandring 
1 dag (bus)

 Søndag 23. okt. 

Krondyrsafari og Vesterhavet
2 dage - bus

20. - 21. sept.

Irland
 8 dage (fly)

 August

Ud over de nye rejstilbud er der stadig mulighed for at tilmelde sig rejsen til Porto Santo - 28. jan.-febr.
2022. Turen er en flyrejse - 8 dage med All Inclusive - med Primo Tours fra Billund. Der er arrangeret bus
til/fra Kerteminde til lufthavnen. Læs mere om rejsen på hjemmesiden. Kontakt Lilian for tilmelding.



VANDREFORENINGEN MUNKEBO FODSLAW

REJSER 2022
        Gavnø og Herlufsholm -  bustur - 1 dag                         Onsdag 4. maj                          

   Gavnø 

Turledere: Lilian Munch Pedersen

Kort om turen:
Vi skal på denne tur besøge Danmarks største og æld-
ste tulipanpark, hvor der hvert år i april og maj afhol-
des tulipanfestival. Flere tusinde tulipansorter i eventyr-
lige farvespil dukker frem i den store slotspark. Tulipan-
parken blev grundlagt i 1957 og er kendt i hele verden.

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

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

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

Turen er for både vandrere og ikke-vandrere.

Turens program:
Efter opsamling i Munkebo, Kerteminde og Langeskov
kører vi til Gavnø. Undervejs får vi det traditionelle
morgenbord ved bussen.

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.

Efter eftermiddagskaffen 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. 

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.

Pris: Denne tur er All Inclusive.
Prisen er kr. 895 pr. person og beløbet dækker bus-
transport t/r, morgenkaffe med rundstykke på udturen.
Entre til Gavnø og en sandwich inkl. øl/vand i Café 
Tulipanen. Endvidere eftermiddagskaffe i Karrebæks-
minde og rundvisning med guide på Herlufsholm.
Inkluderet er også lidt at spise samt en øl/vand på 
hjemturen.

Forventet hjemkomst til Langeskov ca. kl. 21.00.

Efter besøget kører vi til Korsør, hvor vi får lidt at spise
samt en øl/vand med udsigt til Storebæltsbroen inden 
hjemturen starter.

Betaling: 
Dep. på kr. 100 skal indbetales senest en uge 
efter at bekræftelse på deltagelse er modtaget. 
Restbeløbet indbetales sen. 4. april 2022.

Indbetaling skal ske til foreningens rejsekonto 
3596 3600207849.
Der henvises til foreningens “Generelle Rejsebe-
tingelser”, som kan ses på munkebofodslaw.dk.

Rejsen gennemføres med min. 30 deltagere.



VANDREFORENINGEN MUNKEBO FODSLAW

   REJSER 2022
Færøerne - flyrejse - 8 dage                                       13. - 20. juni

      Færøerne 1

Lüneburg

Hitzacker

Wilseder

    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

Hotel og forplejning:

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.

Ledere af vandringerne vil være Lars-Ole Christensen
og Kirsten Vinding, der i en periode har været bosat
på Færøerne og har et godt lokalkendskab.

Rejsen foregår med fly fra Billund, og der vil være op-
samling med bus fra de sædvanlige steder i Kertemin-
de kommune. Efter hjemkomst til Billund Lufthavn er
der efterfølgende bustransport til opsamlingsstederne.

Vi skal under hele opholdet bo på Hotel Torshavn ***,
som ligger centralt placeret i byen i gå-afstand fra bu-
tikker og restauranter. 

Turen er med helpension - dvs. morgenmad og aftens-
mad (ekskl. drikkevarer) samt frokoster, der enten vil
være madpakker eller 3 fælles frokoster på udflugter. 

Om turen:
Munkebo Fodslaw tilbyder i sommeren 2022 en meget
spændende tur til Færøerne. Turen bliver først og frem-
mest 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.
Det er visionen, at alle deltagerne får et indtryk af den
færøske natur, kultur og ikke mindst at vi socialt får
gode og mindeværdige oplevelser sammen.

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.

Program - rækkefølge kan ændres:
Dag 1 - mandag 13. juni
Opsamling med bus og kørsel til Billund Lufthavn.
Afrejse med fly kl. 14.00.
Kl. 15.00 (lokal tid)  lander vi i Torshavn Lufthavn, 
som ligger på øen Vagar. Herfra går turen med bus til 
Torshavn, hvor vi indkvarteres på 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 - tirsdag 14. 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 stran-
den (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. 100-
150 højdemeter med en sværhedsgrad svarende til let 
til moderat (1-2).

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.

Middag på Restaurant Tarv i Torshavn (3 retter).
Drikkevarer for egen regning.



VANDREFORENINGEN MUNKEBO FODSLAW

   REJSER 2022
Færøerne- flyrejse - 8 dage                                         13. - 20. juni 

     Færøerne 2

Lüneburg

Hitzacker

Wilseder
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Dag 3 - onsdag  15. 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,
hvor alle spiser madpakker sammen. Vi går herefter
sammen ned til Klaksvig til 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 svaren-
de til moderat (2).
Dem, der ikke ønsker at vandre kan gå fra helikopter-
pladsen 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 +
kaffe/the). Drikkevarer for egen regning. 

Dag 5 - fredag 17. juni
Tur til Leynavatn og Kvivik
Bustur med madpakke til søen Leynavatn, som vi van-
drer rundt om. Efter turen rundt om søen går vi til by-
en Leynar, hvor vi spiser madpakke.
For dem, som går kort tur er der en rundtur i Leynar
og afhentning med bus. Den lange tur fortsætter til
Kvivik, hvor vi skal se byen og de gamle vikingeud-
gravninger.
Afslutningsvis går vi ad den gamle vej ud af byen med
pragtfuld udsigt, og derfra kører alle hjem sammen i
bus til Torshavn. 
Kort tur: 3-4 km rundt om Leynavatn på græs og grus
uden større terrænvariationer - dvs. 25-50 højdemeter.
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 byvan-
dring.
Om aftenen er der middag på Restaurant Skeiva Pak-
hus (3 retter). Drikkevarer for egen regning.

Dag 4 - torsdag 16. juni
Kirkjubø og øen Sandoy med kædedans
Vi skal i dag starte allerede kl. 8.00
Efter morgenmaden går vi fra hotellet gennem byen
til Agir og derfra over fjeldet til Kirkjubø. Vi går til Gam-
la Rætt og sejler til Sandoy. Ved ankomst til Sandoy
kører vi til bygden Dalur, hvor der er frokost og kæde-
dans (inkl. i prisen),
Derpå kører vi tilbage, tager færgen til Gamla Rætt
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.

Dagens vandring: Vandring fra hotellet gennem byen
til Agir og derfra langs en elv ud til Velbastadurvejen,
hvor turen over fjeldet til Kirkjubyreyn starter.
Der er en kort men stejl stigning ved start, og når vi
igen skal ned mod Kirkjubø. Turen hen over Kirkjubø-
reyn er meget plan og let at gå på.
Distance: 9-10 km på asfalt og grusstier. og på Kirkju-
børeyn er der græs/grus. 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.
Der er kun èn vandring, og dem, der ikke kan gå den
lidt lange tur kan tage den lokale bus (gratis) til Kirku-
bjø og gå den korte tur til færgen ved Gamla Rætt. 

Bus tilbage til Torshavn, hvor vi spiser aftensmad på 
hotellet (2 retter efter kokkens valg +kaffe/the). 
Drikkevarer for egen regning. 



VANDREFORENINGEN MUNKEBO FODSLAW

   REJSER 2022
Færøerne- flyrejse - 8 dage                                         13. - 20. juni

     Færøerne 3

Lüneburg

Hitzacker

Wilseder

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

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.

Rejsen er kun for medlemmer af Munkebo Fodslaw

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

Dag 7 - søndag 19. juni - Torshavn 
byrundtur med museumsbesøg
Efter morgenmaden går vi en kultur-tur rundt i Tors-
havn med besøg på Kunstmuseet og evt. Nationalmu-
seet. Besøg ved Tinganæs, den gamle bydel og Vidar-
lunden.
Alternativ: bustur til Vestmanna og bådtur til fugle-
fjeldene (ikke indkluderet i turprisen).

Prisen omfatter: bustransport til/fra Billund med
opsamling  i Munkebo, Kerteminde og Langeskov.
Flyrejse t/r samt transfer til og fra hotel. 7 nætter på 
på hotel med helpension - dvs. morgenmad, aftensmad
og frokost enten som madpakker eller fælles frokost.
Desuden bustransport til vandringer og assistance fra
Primo Tours danske rejseledere. 

Betaling:
Der opkræves et dep. på kr. 3.000 ca. 7 dage efter at
Primo Tours har modtaget en deltagerliste.  
Restbeløbet skal være Primo Tours i hænde senest 60 
dage før afrejsen - dvs. 13. april.

Pris: Kr. 12.898 pr. person i delt dobbeltværelse   
med bad og toilet samt helpension. 

Tillæg for enkeltværelse: kr. 2.200
(meget begrænset omfang)
Prisen er baseret på 35 deltagere. Ved færre antal, kan
der blive tale om opkrævning af et mindre ekstra beløb
for bus til/fra lufthavnen i Danmark.

Turledere: Lars-Ole Christensen og Kirsten Vinding,
som kan kontaktes ved spørgsmål om rejsen.
Tlf. 2235 7105 - lars-ole50@hotmail.com.

Følgende kan tilkøbes og skal bestilles 
ved tilmeldingen:
  Afbestillingsforsikring                 kr. 249
Rejseforsikring - dækker bl.a. hjemtransport kr. 306

Prisen omfatter IKKE:

Efter morgenmaden tager vi færgen til Nolsoy. (Fær-
gebillet 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 - dels en lang tur ned til
sydspidsen af øen (Fyret ved Bordan) eller en kort
tur, hvor man går mod nordspidsen af øen (Bodin). 
Kort tur: til nordspidsen 3-4 km på græs/grus og
uden større terrænvariationer. Højdemeter maks.
100 m, sværhedsgrad let (1).
Lang tur: 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 svaren-
de til let til moderat (1-2). Dog lidt stejlt i starten, 
når vi er kommet ud af byen. Let udfordrende (3).
Færge tilbage til Torshavn. 
Om aftenen er der “Færøaften” på Hotel Føroyar, 
hvor vi skal smage på færøske specialiteter. Arrange-
mentet - inkl. bustransport - er med i turens pris. 

Dag 6 - lørdag 18. juni
Tur til øen Nolsoy

Flyet afgår kl. 10.25 og vi lander i Billund kl. 13.15.
Herfra er der bus til de sædvanlige opsamlingssteder.

Dag 8 - mandag 20. juni - hjemrejsedag
Morgenmad på hotellet og herefter bus til lufthavnen.

Om aftenen er der afskedsmiddag på Hotel Hafnia
(3-retter efter kokkens valg). Drikkevarer for egen 
regning.
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VANDREFORENINGEN MUNKEBO FODSLAW

REJSER 2022

          Bustur til Den Genfundne Bro - 1 dag          onsdag 17. august 2022                          

         Genfundne Bro 

Pris:
Prisen er kr. 695 pr. person og beløbet dækker bus-
transport t/r, morgenkaffe med rundstykke. Sandwich
med en øl/vand til frokost, guide og tur med Veteran-
banen. Desuden buffet ved bussen på hjemvejen inkl.
en øl/vand og en snaps eller et glas vin.

Prisen omfatter ikke:
Øvrige drikkevarer i løbet af dagen.  

Turledere: Kirsten Josefsen og Bjarne Christensen

Rejsen gennemføres ved min. 30 personer

    Rejsearrangør: Vandreforeningen Munkebo Fodslaw, Solbakken 726, 5330 Munkebo,  tlf. +45 2320 5425. 
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Kort om turen:
Vi skal se Den Genfundne Bro, som er bygget i 1899 - 
dengang den højeste bro i Danmark. Den blev tildæk-
ket i 1929, da den ikke længere var i brug som jernba-
nebro. I 2014 blev den igen synlig i landskabet.
Vi skal desuden køre med Veteranbanen til Vrads og gå
en vandretur i Vrads Sande. Der kan vælges mellem 5
og 10 km.
Derefter går turen til Klostermølle, der ligger smukt 
ned til Mossø.
Ved Klostermølle ligger Sukkertoppen - 108 m o.h. Det
siges, at være Danmarks smukkeste udsigt.

Betaling: 
Dep. på kr. 100 skal indbetales senest en uge efter at 
bekræftelse på deltagelse er modtaget. 
Restbeløbet indbetales sen. 17. juni 2022.
Indbetaling skal ske til foreningens rejsekonto 
3596 3600207849.

Der henvises til foreningens “Generelle Rejsebetingel-
ser”, som kan ses på munkebofodslaw.dk.

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.

Turens program:
Efter opsamling de sædvanlige steder kører vi til Den
Genfundne Bro, hvor morgenkaffen nydes, inden vi får
en tur med guide på og under broen.
Herefter kører vi til Bryrup, hvor vi skal med Veteran-
banen til Vrads Station, hvor vi spiser en sandwich inden
vandreturen på 5 eller 10 km.

Kl. 16.30 går turen går turen videre til Klostermølle,
som er et gammelt Benedektiner kloster og papirmølle
med Danmarks længste tørrelade. Vi besøger møllen.

Når alle er samlet igen skal vi nyde den gode buffet
ved Hennings bus - alt hvad hjertet kan begære af sild
pålæg og ost inkl. en øl/vand og en snaps eller et glas
vin.

Ved 18.30-tiden vender vi hjemad mod Fyn med for-
ventet ankomst til første afsætningssted i Langeskov
kl. ca. 21.30.

Ved Klostermølle ligger Sukkertoppen, som vi bestiger
 - hvis man har lyst til det - ellers nyder man blot den 
smukke natur i området.



VANDREFORENINGEN MUNKEBO FODSLAW

   REJSER 2022
     Krondyrsafari og Vesterhavet   - busrejse - 2 dage    20. - 21. sept.   

Lüneburg

Hitzacker
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Krondyrsafari 1

Om turen:
Denne tur går til egnen omkring Blåvands Huk.
Området omkring Vadehavet er i en rivende udvikling.
Der sker mange ting på Esbjerg Havn, og museer i 
verdensklasse er blevet etableret de senere år. 
Dertil kommer en smuk og anderledes natur, som er 
storslået at vandre i.

I plantagerne omkring Blåvand og Vejers lever store 
bestande af kronvildt. De er spændende at opleve året
rundt, men især i de sidste to uger af september, hvor 
deres brunstbrøl kan høres viden om, når hannerne 
kæmper for at bevare deres flok af hinder.

Glückstadt Bremen

Stade

Turen dag for dag

Dag 1:
Vi kører fra Munkebo med opsamling i Kerteminde og
Langeskov og videre mod Esbjerg.  Der bliver formid-
dagskaffe undervejs. 
Vi kører omkring det nye havneområde i Esbjerg.Vi skal vandre ad “Kyst til Kyst Stien” fra Blåvands

Huk - stien går langs havet og gennem klit og hede,
- ca. 7 km - til Tirpitz Museum. Man kan også vælge
at besøge det interessante museum i stedet for at 
vandre. 

Det nye flygtningemuseum FLUGT i Oksbøl åbner næ-
ste år i juni, og det skal vi se. Her ligger også flygtnin-
gekirkegården fra 2. Verdenskrig, og der bliver en min-
dre vandring i den smukke plantage, hvor flygtninge-
lejren har været etableret.

Vi bor på den gamle Billum Kro i Billum. Kroen gennem- 
gik en større renovering i 2019 og er et rart sted med
en afslappet stemning.

Turen køres af Henning fra Haarby Turist, og vi skal 
igen nyde Hennings gode frokost ved bussen.

Det bliver to dage med natur, kultur og vandring i godt 
selskab.

Turen fortsætter til Blåvands Huk, hvor vi spiser fro-
kost.
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Lüneburg

Hitzacker

Wilseder

     Krondyrsafari og Vesterhavet  - busrejse - 2 dage    20. - 21. sept.                                2. - 3. juni
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Krondyrsafari 2

Ved Tirpitz mødes vi igen og kører til Billum Kro, hvor
vi skal indkvarteres, og her spiser vi aftensmad.

Når mørket falder på, skal vi på krondyrsafari med 
naturvejleder Morten Vinding som guide. Turen køres 
med bus, men vi skal også ud og lytte til hjortenes
brunstkoncert. 

Vi slutter dagen med aftenkaffe på kroen.

Dag 2:
Efter morgenmad kører vi til Oksbøl, hvor vi skal se
det nye internationale museum FLUGT. Museet rummer
historien om de tyske flygtninges historie om overlevel-
se, håb og drømme for fremtiden, men også andre
flygtninges historier fra vores tid. 

Vi går en tur i den smukke plantage, hvor den tyske
flygtningeby fra 2. Verdenskrig lå, og på turen ser vi
flygtningekirkegården. 

Turledere: 
Judith Lynggaard og Poul Erik Hansen - evt. nær-
mere oplysninger hos Poul Erik på tlf. 6111 6016.

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

Rejsearrangør er Munkebo Fodslaw, og rejsen er
kun for medlemmer af foreningen.

Betaling: 
Dep. på kr. 500 skal indbetales senest en uge efter 
at bekræftelse på deltagelse er modtaget. 
Restbeløbet indbetales sen. 20. juli 2022.

Indbetaling skal ske til foreningens rejsekonto 
3596 3600207849.

Der henvises til foreningens “Generelle Rejsebetingel-
ser”, som kan ses på munkebofodslaw.dk.

Pris:
Rejsens pris er kr. 1.900   pr. person i delt dobb.
værelse med bad og toilet. 

Tillæg for enkeltværelse:
kr.  270  - meget begrænset omfang.
Prisen dækker bustransport og morgenkaffe med
rundstykke. 1 overnatning på Billum Kro med morgen-
mad og aftensmad. 2 x frokost inkl. drikkevarer samt
aftensmad på hjemturen. Desuden dækker prisen ud-
gifter til guider og entre til Museet FLUGT samt fri
kaffe i bussen under hele turen.

Prisen omfatter ikke:
Drikkevarer til aftensmaden og evt. entre til Tirpitz.

Turen gennemføres ved min. 30 deltagere 

Turen er også fortællingen om, hvordan Filsø genop-
stod i 2012 ved et historisk stort natur-genopretnings-
projekt.

Sidst på eftermiddagen kører vi igen mod Fyn.
Aftensmaden skal vi spise på Cafè Ratz i Middelfart,
hvor der er en flot udsigt til de to Lillebæltsbroer.

Efter besøget kører vi videre til Filsø, hvor bussen par-
kerer, og vi gør klar til frokost i det grønne.

Om eftermiddagen tager vi på vandring med temaet 
“I Johannes Larsens Fodspor”. En vandretur på 6 km,
som naturvejleder Merete Vigen vil tage os med på.

Vi får en fortælling om Johannes Larsens tilknytning
til stedet. Det var i dette område, at Johannes Larsen
blandt andet fandt inspiration til flere motiver i hans
kunst. Mange af Larsens mest kendte fuglemalerier er
netop malet ved Filsø.

Herefter vandrer vi ad “Kyst til Kyst Stien” de ca. 7 km
til Tirpitz Museum - eller man besøger museet, som er
i verdensklasse med spændende arkitektur og lærerige 
oplevelser.
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          Bustur til Teglværksvandring i Sønderborg - 1 dag - søndag 23.  okt.                          

   Teglværksvandring 

Pris:
Prisen er kr. 725 pr. person og beløbet dækker bus-
transport t/r, morgenkaffe med rundstykke på start-
stedet. Prisen er også inkl. startkort.
Endvidere er der kaffe ved bussen om eftermiddagen
og 2 retters middag inkl. en drikkevare på hjemturen.
Prisen omfatter også byrundtur med guide i Sønder-
borg.

Prisen omfatter ikke:
Frokost og drikkevarer på startstedet.  

Turen gennemføres ved min. 30 personer

Turleder:  Lilian Munch Pedersen
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 Forventet hjemkomst til Langeskov ca. kl. 21.00.

Kort om turen:
Vi skal på denne tur deltage i Fodslaw Sønderborgs
“teglværksvandring” i det skønne område ved Nybøl-
Nor og Broager Land.

Turens program:
Efter opsamling i Munkebo, Kerteminde og Langeskov
kører vi til startstedet i Nybøl Klubhus, hvor der vil væ-
re morgenkaffe og rundstykker inden vandringerne
starter. 

På turen er der mulighed for at vandre 6 eller 12 km.

Frokost:
På startstedet og på rastepladserne vil det være mu-
ligt at købe kaffe, brød og frokost til Fodslaw-priser.

Betaling: 
Dep. på kr. 100 skal indbetales senest en uge efter at 
bekræftelse på deltagelse er modtaget. 
Restbeløbet indbetales sen. 23. august 2022.
Indbetaling skal ske til foreningens rejsekonto 
3596 3600207849.

Der henvises til foreningens “Generelle Rejsebe-
tingelser”, som kan ses på munkebofodslaw.dk.

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.

Efter vandringen samles vi i bussen og kører til Sønder-
borg, hvor vi mødes med en guide ved Sønderborg Slot.
Vi kigger på området omkring slottet og derefter er der
en byvandring med guide til fods i Sønderborg. Det ta-
ger ca. 1 1/2 time. Turen slutter med kaffe ved bussen.

Efter byvandringen kører vi en tur ned over grænsen,
hvor der er mulighed for lidt grænsehandel.
HUSK pas

Vi slutter vores tur med 2 retters middag på Slukefter
Kro ved Vojens. Middag inkl. en øl/vand/et glas vin er
inkl. i turens pris.
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3. Information om rejsen: 
Informationen i rejsehæftet om de enkelte rejser er vejledende, og der kan evt. ske ændringer i programmet under-
vejs. 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 plad- 
ser, 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 ønsker-
ne. 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.

.

2. Betaling:
a) Ved betaling af rejser, som gennemføres i samarbejde med rejsebureau er det bureauets betalingsbe-
tingelser, 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:

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. 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.

Rejsebetingelser 1

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. 

GENERELLE REJSEBETINGELSER

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.

Indbetaling skal ske til foreningens rejsekonto 3596 3600207849. 

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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Rejsebetingelser 2

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 afbestillingsforsik-
    ring - 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 forsikringssel-
skab. Det kan oftest gøres som en udvidelse af indboforsikringen. Denne forsikring dækker så alle personer i hus-
standen 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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