5. - 10. juni 2018:

Så kom turen til en Danmarkstur. Vi vil forsøge os med vandreture ud fra Hirtshals og på Læsø.
Vi skal bo i Hirtshals på Motel Nordsøen. Motellet ligger tæt på stranden. Alle værelser har bad
og toilet.
På vejen til Hirtshals skal vi se Dollerup Bakker, lige uden for Viborg, hvor der er en meget flot
natur.
På vejen hjem fra Hirtshals skal vi se ”den genfundne bro” tæt ved Brædstrup. Vi finder måske
på lidt flere oplevelser på vej til og fra Hirtshals.
Hirtshals ligger i Vendsyssel og er en fiskerby med ca. 5.880 indbyggere. Vi skal på vandreture
både syd og nord for Hirtshals, hvor vi vil få nogle fantastiske oplevelser i den særegne
Nordjyske natur. På vores tur syd for Hirtshals kommer vi forbi det sted, hvor Mårup kirke lå. Nu
er der kun nogle grave og en tynd markering af ydermure tilbage. Resten er taget ned. Vi
kommer også forbi Rubjerg Knude, hvor flyvesandsklitten næsten har begravet fyrtårnet.
På Vores tur nord for Hirtshals kommer vi forbi den tilsandede kirke og Råbjerg mile, hvor vi går
over det område milen har forladt. Det er nærmest ”død” natur, hvor der begynder at pible lidt
liv op. Vi prøver, at gå helt til Tværstedsøerne. Hvis ikke vi kan må vi tage bussen noget af
vejen.
Der bliver også en tur til Skagen, hvor vi skal stå med et ben i hvert sit hav. Et i Skagerrak og
et i Kattegat. Vi undersøger p.t. muligheden for at køre med Sandormen helt ud til Grenen. Det
kan måske blive for egen regning.
Vores heldagsudflugt på denne tur går til Læsø. Læsø er den største ø i Kattegat og ligger ca.
midtvejs mellem Frederikshavn og Göteborg. Øen er på 118 km2 og har ca. 1.800 indbyggere.
Øen nævnes i nordisk mytologi som hjemsted for jætten Ægir og som feststed for de nordiske
guder, aserne. Så dem må vi se, om vi kan finde.
På Læsø skal vi besøge saltsyderiet, der i dag er en velbesøgt turistattraktion, lige som den
udgør en central del af øens historie. På en bustur øen rundt vil vi møde gårde med tangtage –
de såkaldte tanggårde – de bliver ofte fremhævet som en central del af øens fortid og nutid.
Inden vi forlader Læsø skal vi på en guidet tur med Rønnerbussen, hvor der er lokal information
og naturvejledning. Vi kører ud gennem de fredede områder til Kringelrøn med pigestenen,
orkideerne, de kødædende planter samt hindebægerne. Videre over Vadehavet til øen
Hornfiskrøn. En meget spændende tur.

Pris for Danmarksturen er kr. 5.200. Tillæg for enkeltværelse kr. 695. Der er som altid et
begrænset antal enkeltværelser. Hvis behovet bliver større, må vi se om vi kan få flere
værelser.
Prisen inkluderer:
- Bus, færge, hotel, aftensmad, morgenmad, madpakker. Du står selv for frokost på udturen.
Vi har på denne tur igen allieret os med EGONS busser.

Tilmelding først fra 20. december 2017 efter kl. 18
Senest: 15. januar 2018.
Restbetaling senest: 1-marts-2018.
Sygesikring og afbestillingsforsikring:

Man skal huske at medbringe sygesikrings kort (Det gule). Der er mulighed for
afbestillingsforsikring via Egons Rejser, det er 7 % af rejsens pris

Tilmelding kun på følgende måder:
Mail:Rejseforeningen007@gmail.com
Eller til:
Birgit Hartung Thomsen
Rødkælkevej 6
4340 Tølløse
Telefon: 21 66 10 96

Det er ikke muligt at tilmelde sig på andre måder. Max 2 personer pr.
tilmelding
Det er vigtigt at du/I tilmelder jer pr. mail, telefon eller brev før I indbetaler, så vi ved, om der
er plads.
Oplysninger:
Navn
Fødselsdag
Telefonnummer
Evt. E-mail
Forening (din vandreforening), Hvem du evt. ønsker at dele værelse med

Depositum: 1000 kr + evt. enkeltværelse og/eller forsikring (7 % af prisen)
Tilmeldingen er bindende når evt. depositum er indbetalt på konto nr: 1551-0010252733.
Depositum/rejsens pris refunderes ikke ved sygdom eller anden form for afbestilling. Vi bruger
først til mølle princippet.
Detaljeret program ca. 14 dage før afrejse

