21. maj 2018

Kære alle sammen
Kære Kirsten og Jørgen, Ruth og Bengt, Vibeke og Sven, Janne og Niels,
Kirsten S, Jytte og Carl, Eva, Annette og Jørn, Annie, Anne Lise og Preben,
Betty og Verner
Tak for jeres tilmeldinger til Vadehavsturen, vi er helt overvældet 21 i alt
– iihh hvor vi glæder os.
Vi har købt et ophold til ca. 1300 kr. pr. person, tillæg for enkeltværelse
390 kr. Derudover koster det resterende: ca. 200 kr. I alt 1500 kr. pr.
person.
Vi skal bo på Hotel Ballumhus, Byvej 66, 6261 Bredebro,
www.hotelballumhus.dk
Weekendophold er i ”de lux” værelse, 2 x morgenmad, 3 retters menu, ½
fl. vin og kaffe, og 2 retters menu, ½ fl. vin, kaffe med sødt og avec. Lørdag
er der frokost, du betaler selv drikkevarer.
Du får BEFORE DINNER WINE fredag og lørdag, entre og guide på
Vadehavscentret og slottet.
Vi betaler når vi er på Ballumhus.

 Venlig hilsen fra 
Edith og Bjørn

Der er en gratis app til Nationalpark Vadehavet
Hjemmeside: www.nationalparkvadehavet.dk
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Vadehavstur
24. – 25. – 26. august 2018
Det er tidevandet, som har skabt Vadehavets
karakteristiske profil af øer, vadeflader og marsk.
Tidevandet er Vadehavets puls, der går helt
præcist seks en kvart time mellem højvande og
lavvande og det har gennem årtusinder lagt
grunden for områdets enestående økosystem
med et myldrende liv af dyr og planter.
2010 Nationalpark. 2014 Unescos verdensarv.
2017 Det nye Vadehavscenter.

Fredag 11.30
Mødes vi på Myrthuegård, Myrtuevej 39, 6710
Esbjerg. Det er sydvest for, hvor Varde Å løber
ud i Ho Bugt og Vadehavet begynder.
Her spiser vi først vores medbragte frokost og
derefter ser vi udstillingen: ”Hvor Å, Hav og
Mennesker Mødes”.
Vi kører videre gennem Esbjerg, som tidligere
lugtede af fisk/penge. Syd for byen skal vi se
sluser, diger, fuglesø, og have vores medbragte
kaffe og kage.
Så skal vi se vandstanden ved Mandø Ebbevej –
der er højvande. Dernæst videre til ”Mærsk”
byen, hvor byens kirke lukker op for os.
Så til Hotel Ballumhus, pakke ud, måske et lille
hvil, inden vi kører tilbage og ser nærmere på
”Mærsk” byen”. Videre til Bådsbøl Ballum, som
havde færge til Rømø, nyde en ”BEFORE DINNER
WINE”, og aftensmaden på Ballumhus er 19.00.
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Lørdag: 9.00
Efter morgenmad kører vi først til Ballum
sluse, dernæst igen til Mandø Ebbevej, der
er lavvande nu. Herefter ind på det nye
Vadehavscenter, en guide tager imod os
10.30. Der bliver også tid på egen hånd
inden vi spiser den medbragte frokost.
Efter frokosten kører vi sydpå og besøger
områdets ældste slot. Vi skal omkring
guldhornene, et kulturhus i en lade og en
togstation i marsken.
Vi følger de yderste diger til den vestligste
grænseovergang.
Hvis I har passet med, følges vi ad over
grænsen og kører til Aventoft/eller? Her er
vi ca. klokken tre og der er 30 km til hotellet.
”BEFORE DINNER WINE” er 18.15 og
aftensmad er 19.00

Søndag
Morgenbord 7 – 10
Udtjekning senest 11.00
Og så farvel og tak for denne gang.
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