Torsdag den 12. august – søndag den 15. august
Bustur til Ærø
Årets ø-tur sammen med MidtNatur går denne gang til Ærø. Derfor bliver det en
tur på fire dage.
Vi skal selvfølgelig først og fremmest kikke på naturen derovre, f.eks Næbbet,
som ligger mod nordøst tæt på Skjoldnæs Fyr og gå en tur ved Vitsø og kikke
ud på dens fugleøer. Voderup Klint er også et spændende sted, som skal ses,
men de charmerende byer, Ærøskøbing og Marstal med deres særegne hyggelige søfartsmiljø skal der også være tid til. Ved Marstal ligger Erikshave Tange
med nogle meget søde badehuse.
Turudvalget skal naturligvis på en fortur, hvor den endelige plan for turen laves.
Vi skal bo i Ærøskøbing på Hotel Ærøhus, som ligger i centrum af byen, En del
af værelserne ligger i hotellets lejligheder på Marinaen. Der er 150 m til hotellet.
Alle måltider spises på selve hotellet, som også arrangerer madpakker. Fladså
Turistfart kører os.
Mødested: BEMÆRK: Ølby Station. Tidspunkt for afgang og hjemkomst oplyses på hjemmesiden, da det skal passe med færgen.
Medbring: Mad og drikke indtil aftensmaden, kikkert og lup, vind- og vandtæt
tøj og måske vandrestav og feltstol.
Pris:
Samlet pris for ophold i delt dobbeltværelse: 4400 kr. For enkeltværelse: 5450 kr.
Beløbet dækker al transport, ophold med morgenmad, madpakke og
tre retters menu til aften og måske en lille overraskelse.
Tilmelding foregår på sædvanlig vis for ø-ture: Den starter onsdag den 24.
marts klokken 8.00 og slutter fredag den 4. juli. Alle bliver listet efter “først til
mølle” princippet uanset foreningstilknytning. Husk at MidtNaturs medlemmer er
meget hurtige, så udsæt ikke tilmeldingen mere end højst nødvendigt. Alle tilmelder sig hos Jon og Bodil Feilberg på tlf. 40 15 05 98. Efter bekræftet tilmelding indsættes beløbet på konto 6823-0001029601. Skriv jeres navn(e) og telefonnummer på tilmeldingen, kontoen er reserveret turen til Ærø.
Arrangører:
the Høeg

Jon Feilberg, John Kristensen, Ebba Larsen og Karen Margre-

PS: Det kan anbefales at læse Carsten Jensens bog: Vi de druknede. Den foregår i Marstal.

