
Kristi himmelfärdsresa Öland 21 - 24/5 2020

Välkommen att följa med på resan till solens och vindarnas ö. På Öland finns fantastisk natur och

fina motiv överallt. Blommande orkidéer, fåglar, insekter, landskap och kultur.

Vi kommer att erbjuda en planerad rundtur på ön (för de som önskar) där man får uppleva några

av de bästa lokalerna för blommor och fåglar. Det är naturligtvis också möjligt att själv ta sig runt

och besöka det man är mest intresserad av.

Du står själv för det mesta av maten (frukost etc.) men vi kommer att varje kväll ordna gemensam

middag (grillning etc.) och social samvaro .

Samling vid Ekerum Village kl 12.00 på torsdagen. Vi städar och lämnar stugorna  söndag fm och

därefter fortsätter vi njutandet av naturen på Öland och avslutar ca kl 17.00 för hemfärd.

Alla Biofotomedlemmar är välkomna att deltaga.

Vi har förhandsbokat stugor på Ekerum Village, vid Halltorps hage mitt på Öland. Ekerum Village

med sina välutrustade och moderna stugor ligger vackert och naturnära. Här finner ni lugnet och

kan koppla av i solnedgången. På bara några minuter kan ni gå ner till havet och stranden.

Stugorna finns i tre olika storlekar (A, B & C) med 6-10 bäddar och är fullt utrustade med spis/ugn,



kyl/frys, micro och diskmaskin. Allrum, 2 badrum, wc/dusch och tvättmaskin. Möblerad altan med

grill och parkeringsmöjligheter vid stugan.

Bl.a har vi en stuga på ca 100m2 och som vi kan använda som samlingspunkt. Denna är utrustad

med spis/ugn, kyl/frys, micro och diskmaskin. Allrum, 5 sovrum (2 av sovrummen har dubbelsäng),

2 badrum, wc/dusch och tvättmaskin. Möblerad altan i söderläge med grill och parkeringsmöjlighe-

ter vid stugan.

Alla stugor är rökfria.

Vi måste lämna besked ang bokning och betala snabbt eftersom stugorna är efter-

traktade.

Därför måste du anmäla dig direkt tillArne Olsson arne.olsson@naturokultur.se och

betala senast fredag28 februari.

Pris för 3 övernattningar är 500:-/person

Du kan betala genom att swisha till Arne Olsson 0734 303 564

Kan du inte swisha så ring mig för annan överenskommelse (telnr samma som swishnr).

Vi återkommer med mer info längre fram.

Välkommen att följa med!

.........


