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Tag med på en spændende forårsudfugg t

Fyn

tirsdag den 15.. aa 0115..
Afgang:
Slagelse Busterainal 1..31
H eakoast: Slagelse Busterainal 15..11
Forårsguren begynder på busgerminaten ved Stagetse sga onn vor vi s ger op i en af Egon’s sgore
komforgabte busser. Vi kører over Sgorebætgsbroen t Fynn dreeer nordpå og ankommer t
Kergeminde. Fra parkeringsptadsen er der 150 m op t o annes Larsen museegn vor vi får en korg
ingroduk on inden vi setv går på opdagetse i museeg. o annes Larsen er nok mesg kendg for sine
fugtematerier. Ind imettem er der d t ag nyde avens btomsger og måske en kop kafe i caféen.
Frokosgen nydes i Resgaurang Kergeminde Seetktubn der tigger i gåafsgand fra museeg. Men man kan
også vætge ag køre med vores bus den titte km.
Efer frokosg kører vi nordpå t Datbyn vor h risgen Kotd i 1ƛ52  åbnede Danmarks førsge friskote. aan
var direkge invotvereg i opretetsen af over 100 friskoter og btev også en cengrat skikketse i udviktingen
af den Nordiske Fotke øeskote. harsgen Egø Nietsen forgætter isgorien undervees.
Efer Datby vender c auføren bussen og kører sydpå t Ladbymuseegn som ar en in uds tting af
nogte af de mange gensgande fra vikinge denn der er fundeg i områdeg. Vi skat også ind i øeenn der
rummer resgerne af Ladbyskibeg. Neden for øeenn forgøeeg t en bro tigger en gro kopi af skibegn vis
ikke vikingerne er gageg på eg nyg gogg. Ved museeg byder c auføren på kafen og vi ar eemmebagg
kage med.
Efer besøgeg på Ladbymuseeg vender vi tbage t Seættand og forvenger ag være i Stagetse ca. 1ƛ.00
Turen koster 691 kr. for aedleaaer og 741 kr. for gæster.
Bindende tilaelding og betaling senest 3. april 0115. t Sgeen Ludvigsen.
Titmetding på mait: formand@norden-stagetse.dk etter på gtf. 5ƛ ƛ6 90 ƛ2 .
Begating på reg. nr. 2 2 04n kongo nr. 62 77 ƛ4ƛ 2 77.
OBS: Ved afes tting mindre end 14 dage før gurenn vit deg indbegatge betøb ikke btive tbagebegatg.

Inkl. i prisen:
Busgur
Engré t o annes Larsen museeg
Ingroduk on t museeg
Frokosg på Resgaurang Kergeminde Seetktub ekskt. drikkevarer
Engré t Ladbymuseeg
Buskafe/ge og kage

