Lillebælt og Hindsgavl (Palmesøndag)
10-04-2022, 10:00

Lillebælt og Hindsgavl
Søndag d. 10-4 2022 (Palmesøndag)
kl. 10.00 i Odense - eller kl. 11.00 ved startstedet, P-plads ved Skovgrillen på Brovejen (Middelfart)

Vi starter med at gå mod syd, ned forbi Fænøsund feriecenter. Ved kysten drejer vi mod vest og går langs
kysten ad en sti med stejle bakker, og med en flot udsigt mod Fænø. Ved madpakketid er vi nok nået til
kysten ud for Hindsgavl Slot. Turen fortsætter langs kysten op over den gamle Borgbanke (Hindgavl Borg).
Herefter går vi ind i skoven og dyrehaven. Efter et lille stykke i skoven går vi over græssletten tilbage til
Skovgrillen. Dådyrene var på græssletten under prøveturen, og vi så nogle hanner udkæmpe nogle
drabelige kampe om hunnerne. Der var også en eller to hvide dådyr.
Efter turen er der måske nogen der bliver fristet af en isvaffel ved Skovgrillen...

Medbring:
Der kan medbringe drikkelse, kaffe/the og madpakke. Vi holder en pause, hvor vi intager vores medbragt
mad.
Husk siddeunderlag til pausen. Husk penge til samkørsel.

Mødested i Odense: (samkørsel)
Vi mødes på parkeringspladsen ud for Dannebrogsgade 3, 5000 Odense C. kl. 10.00
Mødested ved Hindsgavl.
Kører du direkte mødes vi kl. 11.00 på P-pladsen bag Skovgrillen på hjørnet af Brovejen og Hindsgavl

Allé.

Samkørsel:
Vi opfordrer til samkørsel fra Odense
Passagererne i bilerne betaler i fællesskab 1,50 kr. pr. kørt km. tur- retur til chaufføren.

Tilmelding:
Senest lørdag d. 9/4 kl. 20 pr. mail: naturklub@gmail.com

Angiv venligst dit medlems- og mobilnummer.

Skriv om du mødes i Odense eller kører direkte til startstedet

Kan du lægge bil til?

Ønsker du at køre med andre.

Afbud på dagen sendes på sms til

Erling 20 68 19 33

Vel mødt - vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
Naturgruppen
Erling og Ole
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