Bokning: Tel 0411 - 52 41 75 eller på www.hagestadtouring.se

Trandansen-ett riktigt vårtecken
Upplev när tranorna dansar vid vackra Hornborgarsjön!
3-dagarsresa
Avresa 1/4
Hornborgarsjön är en av Europas viktigaste fågelsjöar.
Tranorna lever i par och är trogna samma partner hela
livet. De anländer tidigt på våren för att muta in sitt revir efter att ha flugit från Rügen till Hornborgarsjön, en
sträcka på 43 mil! Tranorna väntar på de rätta vindarna
och tar sig över Östersjön på en dag! Vid Hornborgarsjön matas de med korn och på ett år blir det omkring
150 ton! Inte dåligt att få maten serverad och en liten
groda, fisk eller fågelunge gör menyn komplett. Vi
besöker även Husqvarna museum och Läckö slott på
denna trevliga och innehållsrika resa.

Dag 2
Efter en härlig frukost åker vi till Broddetorp för att på plats
vid Hornborgarsjön uppleva tusentals tranor. Vi besöker
Naturrum och får 1 timmes guidning vid sydligaste delen av
Hornborgarsjön vid Trandansen. Att se och höra tranorna
på plats är en mäktig upplevelse! Genom ringmärkning har
ornitologerna noterat åldern på några tranor och den äldsta
ringmärkta är 27 år! En fullvuxen väger mellan 4-7 kilo och
mäter 2 meter mellan vingspetsarna. det är samma tranor
som återkommer till Hornborgarsjön år efter år! Den goda
maten, det trygga boendet och att de har riktigt roligt är
anledningen. Efter denna naturupplevelse smakar det gott
med lunch! Sedan väntar besök hos Falbygdens ostkällare
och provsmakning under källarvalven ( spiraltrappa ner)
Givetvis blir det tillfälla att inhandla godsaker innan vi åker
tillbaka till vårt hotell. Middag
Dag 3
Efter frukost och utcheckning åker vi mot Lidköping och
Läckö slott, vackert beläget på en udde i Ekens skärgård
i Vänern. Slottet är ett ståtligt minne från stormaktstiden
och här går vi på en guidad rundvisning innan vi på egen
hand njuter av en svunnen tid. Resan fortsätter söderut och
vi stannar för lunch vid Lilla Edet innan vi följer Västkusten
den sista biten mot Skåne och våra hemorter. Hemkomst på
kvällen efter en naturskön och intressant resa i vårt vackra
land.

Pris och avgång

1/4					

3695:-

I resans pris ingår: Bussresa, 2 nätter med del i dubbelrum inkl halv-

Program

pension, lunch dag 2, inträden o guidningar enl program, reseledare
Enkelrumstillägg: 550:-

Vaccinpass erfordras

Dag 1
Efter uppsamling åker vi vidare norrut och stannar för förmiddagskaffe och lunch innan vi kommer fram till vårt första
besök, Husqvarna arbetslivsmuseum inrymt i en äldre del av
Husqvarna vapenfabrik. Här visas fyra sekler av Husqvarna
AB:s historia, från musköttillverkning på 1600-talet till dagens
produktion.Vi får ta del av historien under en guidad rundvisning innan vi åker sista biten till Skövde och vårt hotell Quality hotel Prisma, vackert beläget i centrala Skövde. Middag
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