Orkidévandring på Öland
29-31 maj

Upplev Öland med orkidévandring i försommartid
I maj 2020 anordnar Allégården Kastlösa i samarbete med ÖlandsNatur en kurs
för den som vill bekanta sig med Ölands fascinerande, artrika flora.
Varför växer typiska fjällblommor här?
Varför finns det växter här som inte finns någon annanstans på jorden?
Vad är det som gör att orkidéerna blommar så rikligt just på Öland?
Program
Kursen består av två kursdagar med ankomst till kvällsmiddag fredag kväll
den 29 maj och avslut söndag den 31 maj kl 15.
Kostnad
Pris 3 095kr per person inkluderar kursavgift, frukost, lunchpaket, eftermiddagskaffe, middag
på kvällen, samt boende två nätter i dubbelrum med wc, dusch och TV på rummet. På ankomstkvällen och andra kvällen serveras husmanskost med en dessert till. Kaffe och lättdryck ingår.
Enkelrumstillägg 500 kr för hela kursen. Tillägg för extra natt 400 kr per person i dubbelrum o
650 kr för enkelrum inkl frukost.
Transport sker i egen bil. Vandringarna är ca 8 km per dag och förutsätter lite vandringsvana.
Ofta är Alvaret våtare än man kan tro så tag med stövlar. Även regnkläder, egen ryggsäck och
kaffetermos är bra att ta med.
Anmälan
Kursen ges för minst 6 och max 20 personer. Först till kvarn.
Allégården Kastlösa 			ÖlandsNatur
Telefon: 0485-421 75				
Telefon: 070-356 56 17
E-post: info@kastlosa.se			
E-post: olandsnatur@gmail.com
www.kastlosa.se				www.olandsnatur.com

Preliminärt program vandring 2020:

Fredag den 29 maj
15:00-17:30 incheckning Allégården Kastlösa
18:00 Gemensam middag, Allégården.
Lördag den 30 maj
Utflykt mellersta Öland
07:00-09:00 Frukost på Allégården.
09:00 Vandring i Mittlandsskogen*, ca 5-6 km
ca 12:00 Gemensam lunch
ca 15:00 Ankomst till Allégården Kastlösa
15:00 Eftermiddagskaffe med kaka
18:00 Gemensam middag, Allégården.
Söndag den 31 maj
Utflykt på Södra Öland
07:00-09:00 Frukost på Allégården.
09:00 Alvarsvandring, Dröstorps Ödeby, alt
Tingstad Flisor* ca 8 km
ca 12:00 Gemensam lunch på Alvaret.
ca 15:00 Ankomst till Allégården Kastlösa
15:00 Eftermiddagskaffe med kaka
Hemresa eller frivillig extranatt fr. 400 kr inkl frukost
* Reservation för ändring till följd av väderförutsättningar
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