Så nærmer tiden sig igen hvor vi skal på tur med DOF Storstrøm.
Denne gang går turen til Helgoland.
Turen er fra 2.6 – 5.6 2018.

Turen afgår fra Danmark i bus den 2. juni og videre til Tyskland via Næstved, Vordingborg og Nykøbing
Falster, og herfra til færgen i Rødbyhavn og videre gennem Nordtyskland til Meldorf, hvor vi bliver
indlogeret på hotel Zur Linde. Meldorf ligger ca. 20 km. kilometer fra Büsum, hvorfra færgen til Helgoland
afgår.
Vi skal bo på henholdsvis hotel Zur Linde i Meldorf i Tyskland hvor vi har to overnatninger og en overnatning
i Danmark på hotel Ballumhus ved Tønder. Herfra går turen ud til de spændende steder i både Danmark og
Tyskland.
På de fire dage vi skal på tur sammen, går turen foruden til Helgoland, også til storkelandsbyen
Bergenhusen ved Friedrichstat, til Sølvsted mose, der er et af Fugleværnsfondens fine steder. Draved skov
ved Tønder, en meget spændende skov med stor variation i vækst, dyr og fugleliv. Søen ved Vidåen. En
nyetableret sø der er lavet med henblik på ynglested for fisken snæbel, men samtidig et paradis for mange
fugle. Et besøg på Højer Sluse, Margrethe Kog, saltvandsøen og Rickelsbüller Kog er selvfølgelig også
påregnet. Her er en af Danmarks perler i forhold til vadefugle og rastende gæs. Her kan opleves
kæmpeflokke af fugle og et imponerende vadehav.
Dagen til Helgoland byder på et imponerende lodret fuglefjeld hvor suler, mallemukker, lomvier og rider
yngler i stort antal, flere tusinde fugle der vil gøre turen til en fascinerende oplevelse.
I Tyskland går turen gennem det Tyske vadehav, hvor forvaltningen af marsken er af anden karakter. Det kan
ses på marskens udseende og på de mange fugle der raster her. Her vil vi bl.a. besøge Hauke-Haien Koog.
Turen til Helgoand foregår med færgen Lady von Busüm. Sejltiden er ca. 2 timer.

Vi glæder os meget til at se dig til en spændende tur til Helgoland.
Afgang fra Næstved d. 2/6 kl. 7.00
Opsamling i Vordingborg kl. 7.30.
Opsamling i Nykøbing F. kl. 8.00.
Turen hjem går via Fyn, så derfor først afsætning i Næstved.

Pris kun:
Enkeltværelse: 3.730 kr.
Dobbeltværelse: 3.335 kr.
Vi kan ikke love alle der ønsker enkeltværelse, at det kan opfyldes.
Beløbet indbetales på Dof Storstrøms konto nr.: 5041 4005392, efter du får besked om turen gennemføres.
Tilmelding finder sted til Ulla på mail: ubrandt46@gmail.com eller tlf. 25670704. Gerne efter kl. 16.00
Tilmeldingsfrist: 11. marts.
Det er først til mølle og der er kun 25 pladser, så skynd dig.
Hilsen turledere: Lars Christoffersen og Michael Thelander.

