3 dages bustur
Lolland-Falster-Møn

Sydvestjysk Landbo Senior arrangerer

Sommertur til Sydhavsøerne
19., 20 og 21. juni

Tirsdag, den 19. juni 2018
Kl. 08.00 afgang parkeringspladsen mellem Føtex og Kvickly
Kl. 08.15 afgang det gamle landbrugscent., Industrivej 24, Bramming.
Kl. 08.25 afgang Korskroen, Shell
Husk at medbringe madpakken til turen.
Når alle er samlet, går det mod Sydhavsøerne.
Der holdes pause undervejs, hvor formiddagskaffen nydes.
Første dag skal vi besøge Peter Hansens
Have, Vesternæs, hvor vi vil få en kort
orientering om haven. Havens areal udgør
55.000 m², og rummer en af Nordeuropas
største privatejede plantesamlinger.
Kendetegnende for haven er, ud over det
spændende anlæg, især den helt unikke
plantesamling, de tusinder af grønne frøer i
havens søer og det rige fugleliv, da haven
ligger som en oase i det lollandske landskab,
som hovedsageligt består af flade marker.

Herfra går turen til mindelunden for
stormfloden i Rødby Fjord, hvor en
guide vil fortælle om mindelunden.
Herefter kører vi videre forbi Søholt
og Engetofte godser og Maribo
Søerne til Hotel Maribo Søpark,
hvor vi skal bo de næste par dage.

Onsdag, den 20. juni 2018
Dagen starter med en guidet rundvisning på Knuthenlund, der er et
åbent, biodynamisk landbrug midt i Lollands frodige natur. Biodynamik
er overbygningen til økologi og har eksempelvis strengere krav til
dyrevelfærd, foder og produktion. På Knuthenlund er dyrene
fritgående og forkælede. Alle produkter fra Knuthenlund er 100
procent biodynamiske og skabt gennem bæredygtige processer, der
sikrer høj kvalitet, stor smag og rene produkter. Vitalitet er nøgleordet,
og hvor mange danske landbrug har lagt om til specialisering, har
Knuthenlund trukket i den
modsatte retning og skabt rammer
for, at dyrene og naturen, møllen,
malkestalden og mejeriet lever
side om side i harmoni med
hinanden.

Vi kører via Brandholm til Nykøbing
forbi sukkerfabrikken og Orupgård
til Corselitze, hvor vi skal besøge
Corselitze Gods park og have. Her
vil godsforvalteren give os en
orientering. Godset har rødder
langt tilbage. Den nuværende
hovedbygning er fra 1775-77 – en
perle i palæstil.
Hjemturen går langs med vandet til Næsgård landbrug og skole.
Herfra tilbage til Maribo

Torsdag, den 21. juni 2018
Besøger vi Fanefjord kirke på Møn, der er en hvidkalket kirke opført i
munkesten. Kirken er særlig kendt for sine mange kalkmalerier.
Herefter skal vi besøge Møns Klint, som er ubestridt vores mest
storslåede naturoplevelse og en af Danmarks største
naturseværdigheder! Et 6 km langt kridtbjerg langs Møns østkyst. De
knejsende hvide kridtskrænter falder dramatisk mod det turkisgrønne
hav, og står man på stranden under Klinten, oplever man for et
øjeblik, hvor lille og ubetydeligt mennesket er!

Vi slutter af med et besøg i Danmarks bedst bevarede, romantiske
haveanlæg Liselund, en eventyrlig have med lystslot, Schweizerhytte,
kinesisk tehus, kringlede stier og havesøer med åkander.

På vejen hjem slutter vi af med dagens middag, inden vi når
opsamlingsstederne.
19.15 Korskroen - 19.30 Bramming og 19.55 Ribe
Tilmelding til 8080 2040 – senest den 1.3.2018
Bemærk tilmeldingsdatoen.
Pris for turen er 2.850,-kr. pr. person. Husk rejseforsikring
Max 50 personer – først til mølle…..
Ret til programændringer forbeholdes.

