Vandretur fra Svendborg til Rudkøbing med overnatning i Rudkøbing
den 3. - 4. september 2022
For 5. år i træk fortsætter vi vores vandretur – denne gang fra Svendborg til Rudkøbing. Hele turen er på ca.
25 km, men den kan forkortes for dem der ønsker det, ved at man sætter bilerne umiddelbart før
Siøsunddæmningen. Derved bliver vandreturen på 18-19 km. Vi starter med at gå over Svendborgsundbroen
til Tåsinge gennem Vindeby og Troense. Efter et lille hvil går turen gennem Nørreskoven og langs vandet. Vi
holder frokostpause ved vandet, hvor der er mulighed for at bade. Derefter går turen videre mod
Siøsunddæmningen. Vi holder en lille eftermiddagspause inden vi når Rudkøbing sidst på eftermiddagen. Vi
går i et pænt jævnt tempo, hvilket er vigtigt, når vi også skal holde et par gode pauser. Hvis I er vant til at
motionere burde det ikke være noget problem. Det er dog vigtigt at have gode vandresko/støvler på. Husk
regntøj!
Vi mødes på parkeringspladsen ved Sct. Hans Skole kl. 8, hvorfra vi kører i privatbiler til Rudkøbing - evt. til
Siøsunddæmningen. Vi regner med 2 – max 3 personer i hver bil. Halvdelen af bilerne lader vi stå i Rudkøbing
(ved Siøsunddæmningen), og fylder resten af bilerne op og kører tilbage til Svendborg, hvorfra vandreturen
starter. I skal selv medbringe mad og drikkelse til turen. Vi kommer forbi en kiosk i Lundby kort efter vores
frokostpause, hvor der er mulighed for at købe is og drikkevarer. Når vi når Rudkøbing, skal vi tilbage for at
hente de biler der holder ved Svendborgsundbroen.
Vi skal spise aftensmad og overnatte på Rudkøbing Camping – og Vandrehjem. Der bliver lavet en 2 retters
menu til os. Prisen for menu med en halv flaske vin eller øl/vand er 275 kr. Man kan selvfølgelig tilkøbe
yderligere drikkevarer. Man kan også medbringe drikkevarer hjemmefra, som så skal nydes på værelserne.
Der er forskellige muligheder for overnatning. Der er forhåndsreserveret 3 ferielejligheder med eget bad
som koster 700 kr for 2 personer, 750 for 3 personer og 800 for 4 personer (de 2 sovepladser er på hems!).
Derudover har de 2 dobbeltværelser med eget bad til 650 kr. pr stk. og 4 værelser med fællesbad/toilet til
550 kr. for 2 personer, 600 kr. for 3 personer og 650 kr. for 4 personer. Vi slutter turen med morgenbuffet
til 80 kr. Der er mulighed for at købe en pakke med håndklæder og sengetøj til 75 kr, men I er også meget
velkommen til at medbringe det selv.
Sct.Hanserne giver i år et tilskud på 150 kr. 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/lejlighed med flere, skal vi lige
have den endelige tilmelding fra alle først. Vi plejer at have en rigtig dejlig tur, og vi håber at se deltagere fra
de foregående år såvel som nye.
Seneste tilmelding 1. august på mail@scthanserne.dk
Meddel ved tilmelding hvordan du vil overnatte
På vegne af Sct.Hanserne - Mette og Jesper

