Naturhistorisk Forening Vejle
Bustur til Randers fjord og Norddjurs klinter
Lørdag den 25. juni 2022

Danmarks næstmindste ø. Kanaløen i Randers fjord. Med madpakkehus.
Vinterfoto.

Vi besøger den helt specielle Randers fjord og nyder en kort
sejltur med M/S Ragna til den lille ”kunstige” ø fra 1908 midt i
fjorden. Her spiser vi vore madpakker. Der bliver fri tid ved havnen i Voer. Ragna har besejlet ruten Mellerup-Voer siden 1963.
Undervejs til Voer får vi kaffe m/rundstykke ved Ejer Bavnehøj.
Efter Voer kører vi til Sangstrup og Karlby klinter, hvor vi skal
nyde de smukke og høje kalkklinter af bryozokalk, høre om deres 65 mill. år gamle historie og gå på
opdagelse efter fossiler og forsteninger.
Klinterne er tilsammen 4 km lange.
Her drikker vi vores eftermiddagskaffe, inden turen går hjemover mod Vejle.
NB! Ragna må kun medtage 30 passagerer, hvilket derfor er max. deltagerantal på turen.
Mødested og -tid: Afgang med bus fra Vikingbus (tidl. Papuga), Lundahl Nielsens Vej 1, Vejle kl. 08.00.
Samkørsel: Mangler du kørelejlighed til P-pladsen hos Vikingbus, så kontakt turlederen senest 3 dage før turen.
Turens varighed: Hjemkomst ca. kl. 18.00.
Distance: Gåturen ved Voer 200 m. Gåtur ved klinterne 200 m. Man kan gå mere rundt på egen hånd.
Tilmelding og betaling: Tilmelding ved mail til tilmelding@nhf-vejle.dk eller til turleder (gerne SMS) og betaling af kr. 325,- til NY konto i Danske Bank: Reg.nr. 9570 konto 1328 7945 eller MobilePay nr. 42 776
senest den 11. juni 2022. Husk afsender ved betaling. Tilmelding er først endelig gyldig ved modtagelse af betaling.
Medbring: Madpakke, drikkevarer, evt. siddeunderlag. Kikkert og praktisk tøj efter vejret. Evt.
gummistøvler.
Turleder: Jan Tidemand, tlf. 5258 0969
Email: formand@nhf-vejle.dk.
Bemærkninger: For medlemmer af de Naturhistoriske Foreninger i Vejle, Horsens og Fredericia.

Foto tv. Sangstrup klint i modlys, derfor den mørke kalk.
Foto th. Sangstrup klint i medlys. Karlby klint bagerst.
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