Herningegnens Seniorlandmænd
Sensommerudflugt til Lolland, Falster og Møn i dagene 11. – 13. sept. 2018.
Tema: ”De mange broer”
Tirsdag den 11.09.
Kl.: 07.30: Afg. med bus fra SAGRO, Birk Centervej 24, Herning.
Turen går mod Fyn, hvor vi finder et godt sted til formiddagskaffe
m/rundstykker.
Herefter kører vi hen over Fyn, som vi forlader
via Svendborgsundbroen, og via Tåsinge og
Siø når vi frem til Langeland, som vi passerer
for at nå frem til Spodsbjerg, hvor vi kl. 11.15
bliver sejlet til Lolland.

Der vil nyde vores frokost m/drikkevarer (øl, vand el. sodavand) om bord på overfarten til Tårs.
Ved ankomst til Lolland søger vi til Nakskov, hvor vi besøger Sukkermuseet – Her møder vi en guide, som vil
fortælle om produktion af roesukker. Dette har været ”det hvide guld” gennem flere generationer på
Lolland/Falster.
Herefter vil vi køre videre og kigge nærmere på denne meget flade ø og tage et kig på nordkysten ud til
Smålandsfarvandet, ved Bandholm. Vi finder også frem til Maribo - denne lille fine købstad med de idylliske
små gader og sin lille Domkirke.
Dagen slutter i Nykøbing Falster, hvor vi indlogeres på Hotel Falster – og får en velfortjent 2 retters
aftenmenu med tilhørende aftenkaffe.

Onsdag den 12.09.
Efter at have fået en stor morgenkomplet kører vi ud på Falster og tager
turen nordpå mod den store Farøbro. Vi hopper af og søger via Bogø til
Møn. Her på noget Danmarks bedste landbrugsjord, er der mange flotte
steder. Fanefjord Kirke med de fantastiske kalkmalerier, - Stege, - den
lille havneby - med det sarte miljø, og hele den østlige del af Møn med
”Klintholm”, klinteskoven og selve Møns Klint. Denne kalkklint der står
direkte ud mod Østersøens blå bølger vil vi se, og de af os, der har energi
til det, kan gå de 496 trin ned til vandet, og opleve klinten derfra. Vi vil også
besøge ”Liselund” - hvor vi får en rundvisning og hører om stedets historie. Vi kører herefter tilbage til Hotel
Falster hvor aftenmenuen venter.

Torsdag den 13.09.
Efter morgenmaden pakker vi bussen, og begynder så småt hjemrejsen. Inden vi helt forlader området besøge
vil vi til Guldborgsund Frugt Aps inden vi kører hele vejen over
Farøbroerne og kommer forbi Vordingborg med sit ”Gåsetårn” og videre
via Karrebæksminde til Skælskør inden vi når frem til Storebæltsbroen
som vi passerer på vejen til Fyn.
Vi gør holdt ved Odense, og får øens bedste æggekage m/purløg,
tomater og sprød bacon inden vi forlader øerne og via Lillebæltsbroen
kommer tilbage til det jyske.
Vi forventer at være tilbage omkring kl.: 21.00

Pris: kr. 2.325 pr. pers. i delt dobbeltværelse (tillæg for enkeltværelse kr. 400,-) Prisen dækker.
Bustransport , færge Spodsbjerg-Tårs, Storebælt incl. moms og afgifter.
Fuld forplejning bestående af : for- og eftermiddagskaffe alle dage - frokost på færgen samt frokost i det frie
onsdag og torsdag - 2 retters aftenmenu m/aftenkaffe & morgenkomplet i forbindelse med overnatning på
Hotel Falster samt æggekage sidste dags aften, og
Entreer og rundvisning.
Jens Chr. Noes fra Brøchners busser er chauffør.
Bindende tilmelding til Sagro tlf. 9629 6666 fra 1. marts til 1. juli 2018. Betaling senest 1. juli.
Turen gennemføres ved 40 tilmeldte. Der kan være 48 med på turen.
Sørg selv for afbudsforsikring.

