Fortsættelse af vandreturen på Øhavsstien fra Vester Skerninge til Svendborg
fra d. 5.- 6. september 2020
Vi fortsætter vandreturen hvor vi slap sidste år fra Vester Skerninge til Svendborg. Turen er i
år på 22 km. Vi går først lidt nord på omkring et af Danmarks smukkeste og bedst bevarede
overdrev. Her holder vi vores første lille formiddagshvil, hvor der også er et flot kig til
øhavet. Derefter går turen sydpå igen til Hvidkilde Gods, hvor vi holder frokostpause. Vi
vandrer herefter videre ned til Svendborg Sund og følger kysten helt ind til Svendborg Havn.
På strækningen holder vi en eftermiddagspause, hvor der er mulighed for at bade og senere
købe is. Vi går i et pænt jævnt tempo, hvilket er vigtigt, når vi også vil holde et par gode
pauser. Hvis I er vant til at motionere, burde det ikke være noget problem. Vigtigst er dog
gode vandresko/støvler eller sandaler. Husk regntøj for en sikkerhedsskyld.
Vi mødes på parkeringspladsen ved Sct. Hans Skole kl. 8, hvorfra vi kører i privatbiler til
Svendborg Vandrehjem. Der skal være 2-3 personer i hver bil. Halvdelen af bilerne lader vi
stå i Svendborg, og fylder resten af bilerne op og kører til Vester Skerninge, hvorfra
vandreturen starter. I skal som de andre år selv medbringe madpakke og drikkelse til turen.
Først et par kilometer inden vi afslutter vandreturen i Svendborg, bliver der mulighed for at
købe is/drikkevarer mm.. Når vi når vandrehjemmet, skal de biler der står i Vester
Skerninge hentes.
Der bliver lavet en god 2 retters menu til os på vandrehjemmet. Det er ikke tilladt selv at
medbringe drikkevarer til aftensmaden. Priserne er til gengæld helt rimelige (fx. under 200
kr. for en god flaske vin). Hvis I har lyst, kan I jo medbringe drikkevarer, som I kan nyde på
værelserne. I år har vi fået et rigtigt godt tilbud på en samlet pakke, hvor aftensmad,
overnatning med sengelinned, håndklæder og morgenmad indgår. Priserne på de
forskellige værelser, hvor alt i pakken er inkluderet: Enkeltværelse 820 kr., dobbeltværelse
545 kr. pr person, 3 pers. værelse 460 kr. pr person og 4 pers. værelse 420 kr. pr person.
Foreningen giver desuden 100 kr. i tilskud til hver deltager.
Ved tilmelding skal I gøre opmærksom på, hvilken værelsesform I ønsker. Desuden om I har
bil og hvor mange (højst 3) der kører med. Det plejer ikke at være noget problem at fordele
de sidste, der ikke har bil. Betaling foregår til Sct. Hanserne inden turen, men hvis man
ønsker at dele værelse med flere, skal vi lige have den endelige tilmelding fra alle først. Vi
håber at se vandrere fra de foregående år såvel som nye deltagere. Senest tilmelding
1.august.
På vegne af Sct. Hanserne Mette og Jesper
Tilmelding på mail@scthanserne.dk senest den 1. august
Meddel ved tilmeldingen hvilket værelse I ønsker:
Enkelt – Dobbelt – Deleværelse herrer – Deleværelse damer.

