
Foreløbig program.

Stortrappe og Muritzsee
Bustur til Muritz og Havelland.

Buckow (Garlitz) området i Havelland NV for Berlin.
Her findes den nordligste bestand af Stortrapper, før 2. verdenskrig havde Tyskland 4.000 par
Stortrapper, men krigen og moderne landbrugsdrift gjorde at bestanden var nede på 15 par i 1996, i
dag er der omkring 90 par i området ved Berlin. (vi besøger området sen eftermiddag og morgen)
Mulige fuglearter: Stortrappe, Hedehøg, Sort Glente, Trane, Sydlig Nattergal.

Müritz nationalpark.
I dette store vådområde vil vi blandt andet besøge Karpedammerne ved Boeker Mühle.
Mulige fuglearter: Havørn, fiskeørn ved rede, Isfugl og Rødhoved And

Feldberger Hügelland:
Det er et gammelt kulturlandskab, med mange småskove og vådområder.  Det er et af de bedste
områder for Lille Skrigeørn i Tyskland. Hvid Stork yngler også med en del par i området.
Mulige andre fuglearter: Sort stork og flere spættearter m.fl.

Afg. onsdag den 26/4- 2023 kl. 06.00 Kvickly, Nørresundby (evt. opsamling i Thisted, Fjerritslev
og langs med motorvejen sydpå fra Aalborg) dette er udgangspunktet, men kan evt. ændres efter
behov.

Hjemkomstlørdag den 29/4-2023, ca. kl. 22.00.

Turen er med: Bustransport, overnatning på hotel m. morgenmad og aftensmad.

Hotellerne: 1 overnatning på Hotel Bollmannsruh inkl. halvpension www.hotel-bollmannsruh.de
og 2 overnatninger på Precise Resort Hafendorf Rheinsberg inkl. halvpension
https://www.precisehotels.com/hafendorf-rheinsberg

Bussen er en  moderne og komfortabel langtursbus. Den er udstyret med behagelige vippestole, 
I bussen findes endvidere aircondition og toilet m.v. Så det er blot at læne sig tilbage og nyde turen

Tur og rejseleder: Jan Skjoldborg Kristensen,

Pris 3998 kr., min. 25 og max. 40 deltager, tillæg for enkeltværelse ca. 1250,- kr.
Der vil være mulighed for delt dobb.værelse, hvis man kan finde en anden deltager at dele værelse
med! Så kan eneværelses tillægget undgås.

Turen er åben for alle!

Arrangeres i samarbejde med Hanstholm Rejser, medlem af rejsegarantifonden

Gerne hurtig forhåndstilmelding, så vi kan se om der kan samles deltagere nok!

Sidste frist for tilmelding; 25 Februar 2023. (hvis der ikke er mindst 25 deltagere aflyses turen!)

Til: Jan Skjoldborg Kristensen, tlf. 53611429 ell. jan.skjoldborg.kristensen@gmail.com
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