
Efterårsudflugt til  Sydhavsøen Lolland
tirsdag den 15. september 2020
(Flyttet fra den 12. maj – med samme program)

Turen er overtegnet, og der er pt. 8 på venteliste.
Er du tilmeldt den oprindelige tur, men ikke har
mulighed for at deltage den 15. september, så 
giv os venligst besked hurtigst muligt, så den 
næste på ventelisten kan få pladsen.
Turens gennemførelse forudsætter, at myndighederne til september har givet grønt lys for busture.
 
Afgang: Slagelse Busterminal kl. 08.
Hjemkomst: Slagelse Busterminal kl. 19.

Forårsturen begynder på busterminalen ved Slagelse station, hvor vi stiger op i en af Egon’s store 
komfortable busser. Vi kører via Næstved og Farøbroen direkte til Rødbyhavn, hvor administrationen 
for det store kommende tunnelprojekt til Femern har til huse. Vores guide tager imod, byder på kaffe 
og te, hvorefter vi skal høre nærmere om hele projektet.

Fra Rødby går turen videre til Restaurant Fjorden, der ligger smukt ved Nakskov fjord. Her nyder vi en
dejlig frokostret med udsigt over vandet.

Efter frokost kører vi til Frederiksdal gods, hvor Danmarks største vingård producerer kirsebærvin. Vi 
får en guidet tur med smagsprøver på vin ud over det sædvanlige.        

Fra Frederiksdal kører vi mod Kragenæs, hvor vi med lokal guide besøger Dodekalitten. Et spændende
og imponerende kunstprojekt er ved at blive skabt. Vi får baggrunden og historien.

Efter buskaffe og hjemmebagt kage går turen tilbage til Slagelse.

Pris 650 kr. for medlemmer og 700 kr. for gæster. 

Obs! Betaling senest 1. september 2020
på reg.nr. 2433, konto nr. 6277 848 277 eller på MobilePay nr. 28 19 51 23
OBS: 
Ved afmelding mindre end 7 dage før turen, vil det indbetalte beløb normalt ikke blive refunderet. 

Med venlig hilsen
Foreningen Norden, Slagelse

Inkl. i prisen: 
Bustur.
Besøg med guide på Femern A/S Infocenter,
der byder på formiddagskaffe og te.
Frokost på Restaurant Fjorden, inkl. øl, vin, vand.
Besøg med guide på Frederiksdal Kirsebærvin.
Besøg med guide ved Dodekalitten.
Buskaffe/te og kage.


