Program for haverejse d. 28. og 29. maj 2016
Bustransport, færge, morgenmad, entré, overnatning på Hotel, aftensmad, morgenmad, madpakke til frokost søndag,
aftensmad i Ystad, inden hjemrejsen. Kaffe med hjemmebag, begge dage.
Medbring madpakke til frokost den første dag.
Pris pr. person 1.945,-kr
Tillæg ved bestilling af enkeltværelse + 200 kr.
HUSK – HUSK – pas eller kørekort, (det nye)
Vi stiger på bussen i Rønne, bag ved Velkomstcenteret kl. 05.45 og kører ombord, hvor der er reserveret morgenmad
til os.
Der er også mulighed for at stige på bussen i Aakirkeby på Birgersvej kl. 05.20
Vi kører til Sjælland, hvor vi laver stop ved en have ca. kl. 10.30 i Ishøj eller Køge.
Ca. kl. 12.15 besøger vi Bente og Peter Fabricius, Gækhøjvej 9, Rønnebæk, Næstved, som ejer en gammel firlænget
gård med 5.000 m2 stor have. Mange løgplanter og rhododendron.
Her spiser vi vores medbragte madpakke.
Kl. 14.45 Flemmings Planteskole, Ugledigevej 48, 4720 Præstø, har Sydsjællands smukkeste beliggenhed med udsigt
til Ugledige sø. Meget spændende og inspirerende planteskole.
Kl. 16.45 Bente og Ove Siiger Lustü, Nygårdshave 15, 4760 Vordingborg, bor midt i skoven med hus og have. En
skøn forårshave med mange løgplanter. Mange blomstrende buske og træer på skråning ned til den lille sø.
Kaffe serveres her.
Vi overnatter i Vordingborg, Hotel Kong Valdemar.
Søndag d. 29. maj Kl. 08.30 Afgang fra hotel.
Kl. 09.15 Mette Jensen og Søren Madsen, Kraneledvej 14, Mandemark, 4791 Borre. Stor gammel landbohave,
ligger unik ud til Østersøen. Stor urtehave, mange stauder, vinmark med 400 stokke, stort nyt drivhus til både planter og
hygge. Udstilling og salg af glasdesign, foto og malerier.
Kl. 10.45 Ina Vink Slott, Busenevej 56, Busene, 4791 Borre. Sommerhushaven ligger idyllisk midt i Busene, få
kilometer fra klinten. En lang smal have, der ender ude i naturen. Mange af planterne er tørketålende, så de kan klare al
slags vejr.
Kl. 11.45 Hans Sattrup og Keld Nielsen, Liselundvej 18, Ålebæk, 4791 Borre Vi skal opleve Danmarks dejligste
have på Møn, som blev kåret på TV2 Fri. Landbohaven på 8.500 m2 har alle kreative elementer, imponerende
køkkenhave, orangeri, svævende lysthus, formklippede hække, masser af bede og meget andet.
Her spiser vi vores madpakke fra hotellet.
Kl. 15.00 Bente og Bo Løgager, Rådhusgade15, 4780 Stege. Lille by have på 300 m2 midt i Stege. Haven er anlagt
lidt som efter klosterhave princippet med bede i lagkagefacon.
Kl. 16.00 Turen går hjemad over Sverige, i Ystad spiser vi aftensmad inden vi tager færgen hjem.
Hjemkomst kl. 21.50 søndag til Rønne.
Tilmelding til Gurli Engell Kongshjelm på mail: gek@haveselskabet.dk eller tlf. 22 53 09 51, senest d. 25. april.
Depositum på 500 kr. pr. person ved tilmelding til konto 0650 1065 605 143. Husk navn på indbetalingen og
skrev gerne Aak. i parentes, hvis I ønsker at stige på bussen på Birgersvej i Aakirkeby. Restbeløb betales senest
d. 25. april.
Ved afbestilling: Der refunderes 50% af beløbet ved afbestilling af rejsen efter d. 6. maj og indtil 8 dage før afrejse.
Senere end 8 dage før afrejse refunderes kr. 0,00.
Ret til ændringer forbeholdes.
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