BUSTUR TIL

7 Seen-wanderung
Markkleeberg - Leipzig
4/5 – 7/5 2023
Efter 5 år er Kjellerup Special og Ikast-Brande Fodslaw igen klar med en
bustur. Denne gang til det sydlige Tyskland og til området ved Markleeberg
med de mange søer. Markleeberg er en forstad til Leipzig.
Kun medlemmer af en af de 2 foreninger kan deltage i turen (se på tilmeldingsblanketten, hvordan et evt. medlemskab kan rekvireres).
TURENE
Arrangementet byder på ca. 65 ture af forskellige art. Vi har udvalgt 5 vandreture fra programmet for
2022 som der kan vælges imellem. Ruterne er på 12, 13, 25, 41 og 105 km. Dog skal nævnes, at der til
næste år måske ikke lige er de ruter som er nævnt men der vil blive forsøgt, at finde ruter som passer på
distancerne for 2022. Afmærkningen er ikke som herhjemme og kan være mangelfuldt. Det anbefales, at
ruter tages ned på GPS eller telefon. Vi kan assistere. Mere herom i slutinstruktionen.
En kort gennemgang af turene:
W3 – Costa Cospuda Tour på 12 km.
Turen starter fredag den 5/5, kl. 17.30 og inkluderer en sejltur på søen Cospundener See.
W11 – Neuseenland XXL Tour på 105 km.
Turen starter fredag den 5/5, kl. 18.00 og går langs med mange af søerne i området.
W25 – Zug-Gereiste Tour på 41 km.
Turen starter lørdag den 6/5, kl. 08.30. Turen følger den sidste del af W11.
W26 – Kleeblatt-Tour på 13 km.
Turen starter lørdag den 6/5, kl. 10.30 og hvor deltageren skal køres ud og så gå tilbage.
W27 – Schiller-Tour på 25 km.
Turen starter lørdag den 6/5, kl. 11.00 og hvor deltageren skal køres ud og så gå tilbage.
Til de ture hvor man skal køres ud, kører der shuttle-busser eller S-Bahn.
Nogen kan måske nå at gå 2 ture hvilket man gerne må tilmelde sig.

OPHOLDET
Der er 3 overnatninger på Hotel Ibis Leipzig, Reichsstrasse 17, 04109 Leipzig. Hotellet ligger ca. 8 km. fra
startstedet med adressen: Mönchereistrasse 2, 04416 Markkleeberg. Der tages tog til startstedet.

Måske tænkes der: Når jeg skal gå 100 km., behøver jeg ikke at have et hotelværelse til 3 overnatninger?
Ved at have et hotelværelse så har man et sted til sin bagage og det kan måske være, at man går
sig meget træt og ikke kan overskue resten af turen.
AFREJSEN
Turen starter tidligt torsdag morgen den 4. maj. Der startes ud fra Kjellerup kl. 6.30 og Fredericia kl.
8.15. Herom mere når tilmeldingerne er løbet ind. Pause til frokost samt andre små pauser er indlagt.
Fælles aftensmad efter ankomst til hotellet torsdag aften.
DER VIL IKKE VÆRE GRÆNSEHANDEL PÅ TUREN.
HJEMREJSEN
Vi forlader hotellet søndag den 7. maj, lige efter morgenmaden og
forventet hjemkomst er sent søndag aften. Igen er pause til frokost,
aftensmad samt andre små pauser indlagt.
PRIS
Turen koster kr. 3.250,00. Heri er inkluderet: busrejse t/r,
aftensmad torsdag aften, 3 overnatninger med morgenmad på
hotel, startkort til din tur(e). I startgebyret er inkluderet fuld
forplejning på ruten, rutekort, billet til sejltur (W3), T-shirt, diplom,
stempel og medalje (kun på W11).
Andre måltider på rejsen sørger man selv for.
Der udsendes rejseinstruks senest 15. april 2023.
TILMELDING OG BETALING
Tilmelding til kasserer i Kjellerup Speciel – Leif Sloth, tlf.nr. 2332 0673 eller e-mail:
leifsloth2@hotmail.com . Udfyld vedhæftede tilmeldingsblanket så vi har de oplysninger vi skal bruge.
Betaling til Nordea – reg.nr. 2380 og kontonummer 6261446586. Mærk venligt med dit navn og 7-seenwanderung.
Både tilmelding og betaling skal være Leif Sloth i hænde senest den 15. januar 2023 og man er ikke
registreret før betalingen er modtaget. Du modtager bekræftelse på din tilmelding senest 2 uger efter
betaling.
Busturen gennemføres ved minimum 30 deltagere. Bliver deltagerantallet under 30 personer kan
transporten blive med tog og derved kan prisen også blive ændret.
Rejseledere: Leif Sloth og Inger-Marie Nielsen
Hjemmeside på arrangementet: https://www.7seen-wanderung.de/tourenliste-7-seen-touren/
P.t. er den ikke opdateret men lige før
Nytår 2023 vil den være klar. Vi holder
løbende øje med hjemmesiden og lægger
et link ind på de 2 respektive foreningers
hjemmesider.
Vi glæder os til at modtage din tilmelding
og din deltagelse på turen.
Med venlig hilsen
Kjellerup Special & Ikast-Brande Fodslaw

