
Det er med i prisen 
 
Bustur i 4* bus med Wi-Fi, 2 overnatninger på hotel i delt dobbeltværelse 
med halvpension fra aftensmad første dag til og med morgenmad sidste 
dag. Færge tur/retur, inkl. frokostbuffet med øl/vand på udturen, frokost-
madpakke på 2. dagen, udflugter ifølge program, rejseleder samt bidrag til 
rejsegarantifonden. 
Ikke inklusiv: Drikkevarer på hotellet og forplejning på hjemturen. 
 
Pris pr. person i delt dobbeltværelse: Kr. 2.995,- 
Enkeltværelsestillæg    Kr.    600,- 

 

Valuta: Sv. Kr. 
 
First Hotel Billingehus 
Alphyddevägen 
S-541 33  Skövde  
Telefon: +46 500 44 57 00  
 
Smukt beliggende hotel med panoramaudsigt over Skövde. På hotellet er 
der bl.a. restaurant, et spa og fitnesscenter. Alle værelser er med bad og 
toilet. 

 

Faarup Rejser  Kastanievænget 4 B 8990 Fårup Tlf. 86443052 

Rejsegarantifond nr. 2730 

Tilmelding efter 05.12.19 og senest d. 17.02.20 til 
(dog efter ”først til mølle-princippet”)  

Mogens Kattenhøj   
Telefon 26 80 23 94 (kl. 10-19) 

Mail: mons@kattenhoej.dk 

Tur til Hornborgasjön og omegn  
med tranedans og højmose 

3 dage 
06.04. - 08.04. 2020 

Faarup Rejser  Kastanievænget 4 B 8990 Fårup Tlf. 86443052 

Kr. 2.995,- 

For alle fugleinteresserede 

tel:+46%20454%20301%20230


Hornborgasjön mellem Vänern og Vättern i Västergötland 
(ca. 30 km nord for Falköping) er en af Nordeuropas vigtig-
ste fuglesøer og et af de få steder, man kan opleve i tu-
sindvis af traner på én gang. De første traner ankommer til 
søen i slutningen af marts måned, og i begyndelsen af 
april topper antallet, hvor man kan opleve op til ca. 26.000 
traner på en dag. 
Tranerne har tilbragt vinteren i Sydeuropa (bl.a. Spanien) 
og Nordafrika (Marokko og Tunesien), og i det tidlige forår 
flyver de til ynglepladserne i bl.a. Midt- og Nordsverige. 
Undervejs raster de her.  
 

1. Dag 
Påstigningsmulighed i Kolding kl. 06.30, Vejle kl. 07.15, 
Horsens kl. 08.00, Aarhus kl. 09.00 og Randers kl. 
09.45 på Pendlerpladser fra morgenstunden. Derefter 
til Frederikshavn med Stena Line med lunchbuffet inkl. 
1 drikkevare. Aftensmad og overnatning på Billingehus 
i Skövde. 
 
2. Dag 
Morgenmad og hele dagen ved Trandansen og Na-
turum  og andre udkigssteder ( Vi kan bytte rundt på 
lokaliteterne i løbet af dagen efter aftale). Madpakker 
er med. Aftensmad på hotellet. 
 
3. Dag 
Morgenmad og formiddagen tur i én af de største høj-
moser: Blängmossen på 430 ha. med plankestier og  - 
også her – fugletårn. 
Videre til Göteborg, hvorfra vi sejler med Stena Line til 

Frederikshavn med hjemkomst sidst på aftenen. 
 
         

Tilmelding og Betaling: 
Bindende tilmelding mellem 5. december 2019 og 17. febru-
ar 2020. 
Betaling : Faktura fremsendes, når turen kan gennemføres, 
dvs. Minimum 35 deltagere og maksimum 52. Først til mølle. 
 
Tilmelding med navn, adresse telefon og e-mail, samt oplys-
ning om, hvem du deler værelse med. 
 
Husk: Der skal medbringes pas!  
 
 
Fugleguide på denne tur er én af Danmarks mest vidende 
traneeksperter: Sten Nielsen. 
Sten har nationalt og internationalt arbejdet med traner siden 
2010 og har desuden en mangeårig erfaring med naturfor-
midling og vil således også vejlede om alle de andre fuglear-
ter, vi kan møde her ved en af Sveriges mest fuglerige søer. 
Glæd jer til en tur, man skal opleve mindst en gang i livet. I 
er i meget kompetente hænder, når Sten er med. 
 
 
Endeligt program med tidsplan sendes sammen med 
faktura.  


