HOTEL:
Landhaus Smaga***
Hauptstraße 20
D - 25923 Süderlügum
Tlf. fra DK: 0049 4663 7430

Sort Sol
Stære ballet over Tønder Marsken

Godt 3-stjernet familiedrevet landhotel
med anneks, beliggende midt i grænse
indkøbs byen Süderlügum. Hotellet
har god atmosfære og god restaurant.
Alle værelser med privat bad og toilet. Værelser på hotel og i anneks.

Ud: Lørdag d. 26.09.15

kr. 1.710,- i dobbeltværelse
kr. 150,- tillæg for eneværelse.

Incl. i prisen:

Bustransport iht. program, ophold på 3-stjernet
hotel med 1 x ½-pension, begyndende med suppe på
hotel d. 26.09.15 og sluttende med morgenmad
d. 27.09.15, lokal sort sol guide, let frokost
Schackenborg Slotskro, kaffe og 1 rundstykke i bussen
på udtur samt 1 sandwich på udtur, besøg ”verdens
største Ecco butik” i Bredebro, lokal guide til
vesteregns tur, rejsegarantifond.

Excl. i prisen:

Hvad ikke er nævnt direkte under incl., såsom
øvrige måltider, drikkevarer, entreer, rejseleder,
rejse– og afbestillingsforsikring.

Tilmelding:

Først til mølle princippet.
Lonni Rejser, tlf. 20 24 24 81 eller på
E-mail: lonni_rejser@christensen.mail.dk

Betaling:

Teknisk arrangør:
Lauritzen Rejser
Rejsegarantifond #2553

Depositum kr. 500,- ved tilmelding.
Restbeløb senest d. 20. august 2015.
Ret til ændringer forbeholdes.

E#2635/Lonni Rejser/2 dg Sort Sol

Pris pr. person:

Hjem: Søndag d. 27.09.15

Med

Tlf. 20 24 24 81

Tag med Lonni Rejser på en flot
tur til den sønderjyske marsk,
hvor vi skal se den populære
natur-oplevelse ”Sort Sol”. Hvert
forår og efterår holder millioner af
stære rast i området på deres
forårs-/efterårstræk i
Tøndermarsken. Før stærene går
til ro for natten, tegner de store
flokke fascinerende mønstre på
Sort Sol
himlen - dette kaldes ”Sort Sol”.
Om morgenen ved solopgang starter stærene igen for at finde føde.
Denne ballet ses flere steder i landet, men størst er det i Tøndermarsken, hvor stærene kommer for at æde stankelbens– og gåsebille
larverne i de fugtige græsområder. Om dagen søges føden i de ydre
dele (koge) af Tøndermarsken, og om natten søger de så ind til
områderne med tagrør, hvor de overnatter. Efter et par dage flytter
stærene en smule, fordi tagrørene er for slidte og for at snyde
rovfuglene. Derfor kan man aldrig være helt sikker på, hvor stærene
går ned til overnatning.

Kl. 16.15 spiser vi suppe på hotellet,
hvorefter vi kl. 17.15 mødes med vores lokale
fuglekender, som tager os med ud i marsken,
hvor stærene forhåbentlig vil opføre deres
smukke ballet for os. Retur til hotellet, hvor vi
ca. kl. 20.15 spiser aftensmad.
2. dag, søndag d. 27.09.15:
Morgenmad på hotellet. Tjek ud.
Kl. 09.45 kører vi til Tønder, hvor lokal guide
stiger på bussen og tager med os på vesteregns
Mindesten med guldhorn
tur til Gallehus, hvor der er opstillet mindesten
over findestedet for de 2 guldhorn. Videre til Højer med Højer sluse,
hvor man rigtigt mærker den friske luft komme ind fra Vadehavet.
Videre til Møgeltønder, hvor vi Kl. 12.00 spiser en let frokost på
Schackenborg Slotskro. Derefter lidt tid på egen
hånd i den lille by Møgeltønder.
Kl. 14.00 afgang mod Skive, og forventet
hjemkomst ca. kl. 17.00.

HUSK: pas, varmt tøj, siddeunderlag, praktisk fodtøj og evt. en kikkert.
1. dag, lørdag d. 26.09.15:
Afg.: kl. 07.00 Kultur Center Limfjord. Vi kører til Sønderjylland. Der
serveres kaffe og 1 rundstykke undervejs i bussen. Vi kører til
Toosbuy torv i Bredebro, hvor der er nybygget ”verdens
største Ecco butik”. Her findes
hele Eccos kollektion og der er en
outlett afdeling med nedsatte
priser. Efter ca. 1 times
shopping kører vi videre. I
bussen serveres burgerbolle.
Ved ankomst til hotel tjekker vi
ind.
Ecco

Stormflods søjle Højer Sluse
Sort Sol

Schackenborg Slotskro

Slotsgade i Møgeltønder

