Tilmelding til T-type tur 2018
- En rejse gennem 3 istider i Odsherred

Vores T-tur går i år gennem det smukke Odsherred i nordvest Sjælland. Her er alt fra
istidsbuer gennem 3 istider, Danmarks største inddæmning Lammefjorden, et af
Danmarks største frilandsområder og meget mere. Det hele er i dag registreret som en
Geopark, og er på UNESCO’s liste.
Vi skal igennem det meste af alt dette. Heldigvis
er området ikke så stort geografisk, så turene
bliver ikke længere, end der er tid til at stoppe op
og nyde naturen.

Odsherred Buerne fra 3 istider

Vi skal bo på det skønne Hotel Strandparken i
Holbæk, der ligger lige ud til fjorden. Der skulle
være plads til os alle

Lige som sidste år har vi lavet en
mulighed for at overnatte fredag-lørdag
også.
Arrangementet starter først lørdag, så
man går ikke glip af andet end det
hyggelige selskab, skulle man
ankomme lørdag.

Mødested er hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, Holbæk både fredag og lørdag.
Vi slutter af søndag med frokost på Bromølle kro
Kode
Fre 1
Fre 2
Fre 3
Kode
Lør 1
Lør 2
Lør 3

Ankomst fredag d 25. maj kl 17.30 – 2 overnatninger
Fre: Aftensmad
1 person i enkeltværelse
Lør: morgenmad, madpakke,
2 personer i dobbeltværelse
aftensmad
2 personer i to enkeltværelser
Søn: morgenmad/frokost
Ankomst lørdag d 26. maj kl 11.30 – 1 overnatning
Lør: Aftensmad
1 person i enkeltværelse
Søn: morgenmad/frokost
2 personer i dobbeltværelse
(husk frokost lørdag)
2 personer i to enkeltværelser

Pris pr person
kr 1.995
kr 1.895
kr 1.995
Pris pr person
kr 1.280
kr 1.180
kr 1.280

Tilmelding inden 15. april og betaling til Peter Clausen
Planlægning: Mikkel Gundersen
Anfør: NAVN, ADRESSE; E-MAIL, TLF, REG. NR.
Telefon +45 51 56 30 53
Telefon:+45 20 84 67 86
Mail: mik2.gundersen@gmail.com
E-mail:petermgtd@gmail.com
Kontonummer 5507-5907163123
Husk at skrive dit navn på overførelsen så vi kan se hvem der har betalt.
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Lidt info om turen
Oprindeligt var Odsherred en halvø, der kun havde
forbindelse til Sjælland via en smal tange, Draget, ved
Dragsholm Slot syd for Vejrhøj. I vikingetiden var der her
etableret et ’drag’ hvor man kunne trække vikingeskibe over
land, fra Holbæk fjord til Sejerø-bugten. Heraf stednavnet
Draget og Dragsholm slot.
Odsherred rummer noget af landets mest varierede natur, fra
østvendte kystnære bøgeskove ved Kongsøre (hjemsted for
Frømandskorpset) mod sydøst over Lammefjordens flade
gamle fjordbundslandskab til de dramatiske stigninger mod
vest i det fredede område Bjergene, Sjællands største
vandreklit ved Rørvig og kuperede bakker ved blandt andet
Klintebjerg.
Geologisk er Odsherred kendt for Odsherredbuerne, et af
landets mest interessante geologiske istidslandskaber.
Det er også i Odsherred at Solvognen blev fundet lidt syd for
Nykøbing. Der er i dag et museum ved Annebjerg hvor
solvognen ind i mellem udstilles (står til dagligt på National
museet)

Vi skal også køre gennem Vesterlyng, Danmarks største
kysthede. Lyngen har lagt baggrund til bl.a. De danske
kartoffelwestern med Passer, Sprogø, Kaas, Stegger.
Lyngen er også et friland, hvor der går køer, heste, får rundt,
så vi skal styre uden om diverse kreaturer.
Vi kommer også forbi Ole Olsen gravhøj, grundlæggeren af
Nordisk Film.
Det er i dette skønne landskab vi skal køre tyndt rundt i vores
gamle biler. Fra det helt flade og inddæmmede Lammefjord,
til Sjællands mest kuperede landskab ved Høve og Ordrup
Næs.
Vi slutter af på Danmarks ældste og stadig fungerende kro,
Bromølle fra 1198. Kroen gemmer på en gammel
hemmelighed. Det gamle kropar drak gæsterne fulde, slog
dem ihjel, bestjal dem og smed dem i åen bag kroen.
Det nuværende kropar, er dog ganske medgørlige :-)

