
 

 

 

 
 

 

 

På tur med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland 
 

Tirsdag 30. maj – torsdag 1. juni 2023 
 

OVER VANDET 

 
Årets tur i foreningen går til Stevns. 

I folkevisetraditionen skal man altid være varsom med at krydse vand, og når man krydser 

Tryggevælde Å til Stevns, udsætter man sig for fristelser fra Elverfolket. 

 

Lidt om indholdet 

Afgang tirsdag den 30. maj kl. 9:00, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station. Herfra 
sætter vi kursen mod Søholm Skov og Møllesø. Så følger en guidet rundvisning ved det 
nye Stevns Experience Center. Ved 17-tiden kommer vi så til Dalby Hotel, hvor vi bor. 

De næste dage vil vi besøge ”Feddet”, Præstø Fjord, Faxe Kalkbrud og Geomuseum 
Faxe, Tryggevælde Ådal og Allindelille Fredskov. 

 
Der vil i år være plads til 44 deltagere og de fordeles, som vanligt, efter ”først til mølle” 
princippet. 

 
Tilmelding sker ved overførsel af det præcise depositum, svarende til værelsesønske, 

til foreningens konto i: 
 
Arbejdernes Landsbank 5358 000247405 – dog først fra mandag den 6. marts 

2023 – og gerne helst inden fredag den 24. marts 2023 
 

Husk at oplyse navn, e-mailadresse og telefonnummer og skriv gerne, hvem I deler 
værelse med. Hvis der er overtegnet, får du/I besked om, at du/I er på venteliste. 
 

Bemærk at ”først til mølle” princippet fra mandag den 6. marts 2023 betyder, at 
indbetalinger, der går ind på kontoen inden den 6. marts 2023, kommer bagest i 

køen. 
 
Tilmelding er bindende og såvel depositum som restbeløb kan kun refunderes i tilfælde 

af afbud, hvis tilbagebetalingen ikke medfører tab for arrangementet eller foreningen. 
 

Restbeløbet betales senest fredag 7. april 2023 
 

 



 

På denne tur vil der være fokus på både fauna, flora og geologi, og vi vil gøre os umage 
for, at alle får set det de ønsker og interesserer sig for. 
 

Torsdag den 1. juni går turen hjemad. Vi stiler efter at være tilbage ved Hillerød Station 

senest kl. 18:00. 
 

Vi tager forbehold for ændringer undervejs. 
 
Logi og priser pr. person for turen            

   

På stedet er 2 typer indlogering at vælge imellem: 
 

Type Pris pr. person 
Depositum 
pr. person 

Dobbeltvær. m. eget bad 2.700 kr. 500 kr. 

Enkeltvær. m. eget bad 3.100 kr. 501 kr. 

 
Priserne er beregnet ud fra fuld belægning og indbefatter transport med bus, entréer, 
guider, ophold samt morgenmad, madpakker (tirsdag undtaget) og 2-retters menu.  

 
Når alle tilmeldinger er indkommet, beregnes den endelige pris, som bl.a. 

afhænger af deltagerantallet. 
 
Vi bor på Dalby Hotel, Vordingborgvej 425, Dalby 4690 Haslev. Orienter jer gerne på 

stedets omfattende hjemmeside Dalby Hotel 
 

Turen er for foreningens medlemmer.  
 
Vi gør opmærksom på, at vi ikke er medlem af rejsegarantifonden, men blot nogle 

glade amatører, som forsøger at lave en god tur.  
Det lover vi så til gengæld at gøre os al mulig umage med! 

 

 

 
Med venlig hilsen 

 

Paul Erik Schlüter 

2464 5401 
kpschluter@webspeed.dk 

 Janne Møller Christensen 

2972 9520 
janne.steiner@gmail.com 

 
Husk en spidset blyant til aftenens underholdning 

 

https://www.dalbyhotel.dk/

