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De Vilde Blomsters Dag i Saksfjed.
Søn. 16. jun. 2019 kl. 10
I forbindelse med De Vilde Blomsters Dag i Norden, arrangeres en tur til dele af Saksfjed Inddæmning. Her findes
bl.a. en bestand af orkidéen bakkegøgelilje og den fredede kongebregne og som noget meget glædeligt nyt, er der nu
også fremkommet en meget stor bestand af den lille kødædende plante rundbladet soldug på Fugleværnsfondens
areal. Turen afsluttes med et besøg på Lyttesholm Naturcenter, hvor vi kan indtage vores medbragte frokost. Der er
mulighed for at købe en kop kaffe på Lyttesholm. Mødested: Lyttesholm, Lyttesholmvej 4A, 4970 Rødby. Arrangør:
Dansk Botanisk Forening i samarbejde med Lyttesholm Naturcenter og Fugleværnsfonden. Turleder: Naturvejleder
Uffe Nielsen
Gratis.
Sted: Lyttesholm Naturcenter, Lyttesholmvej 4A, Rødby.
Posttur med naturvejleder.
Tir. 18. jun. 2019 kl. 09
Undervejs rundt på Danmarks ørigeste fjord, der også er naturpark, fortæller naturvejlederen om det spændende
naturområde, som rummer flere nationale seværdigheder, et unikt kulturmiljø og en lang historie. Vi besøger
Enehøje med Peter Freuchens hvalkæber, og på Albuen ser vi blandt andet Nordeuropas bedst bevarede
sildemarkedsplads fra middelalderen. Bemærk: Tilmelding til postbaaden@mail.dk eller 2588 8236. Medbring: Mad og
drikke. Mødested: Nakskov Havn, Postbåden. Tidspunkt: Kl. 9.00 - ca. 13.30. Turleder: Naturvejleder Klaus Bek
Nielsen. Arrangør: Lolland Kommune i samarbejde med Postbåden. Priser: Postbåden: Voksne: 170 kr., Børn u. 12 år:
80 kr. Naturvejledningen 50 kr. person, Børn u. 12 år: 20 kr
Pris: Se turbeskrivelse.
Sted: Postbåden, Nakskov Havn, Havnegade 27, Nakskov.
Sommerudflugt kl. 9 - ca. 16.30 - UDSOLGT.
Tir. 18. jun. 2019 kl. 09
Turen går i år til Fuglsang Kunstmuseum på Lolland. Vi kører afsted fra sognegården kl.9 og samler derefter op på
Holbækvej. Kaffepause kl.10.30 ved museet Omvisning på museet kl.11.15 -12.15 Frokost kl.12.30-13.30 Fri leg
kl.13.30 -15, hvor man på egen hånd kan se udstillingen eller gå rundt og nyde museets smukke omgivelser. Der er
mulighed for at købe kaffe i museets café. Afgang kl.15 og hjemkomst ca. kl.16.30 Billetpris: 175 kr. Billetter kan
købes på kirkekontoret fra den 1. maj
Sted: Fuglsang Kunstmuseum, Nystedvej 71, Toreby L.
Årets Gang - Gravpladsen i skoven.
Ons. 19. jun. 2019 kl. 10
Guidet tur på ca. 2 timer. På ture fortælles om årstidens natur. Husk tøj der passer til årstid og vejr. Tempoet passer
til seniorer. Vi køre kortege fra mødestedet til turstedet. Efter turen er der spisning af medbragt frokost i skoven.
Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 12 år.
Sted: P-pladsen ved Grønsundvej, Corselitze Hovedeskov, Grønsundvej, Nykøbing F.
Barup Sø - nattergale og hæse hyl.
Ons. 19. jun. 2019 kl. 20
Mange af rørskovens fugle lever en skjult tilværelse og ses kun sjældent - til gengæld kan de høres. Der vil denne
aften være god chance for at høre nogle af Barup Søs mange vandrikser hyle og vræle i skumringen, mens
rørdrummen giver igen med hule baslyde fra rørskovens dyb. Det er også tid for skønsang leveret af de mange
nattergale, som yngler i reservatet. Mødested: Indgangen til reservatet fra Lillebrændevej mellem Blæsebjerg og
Lillebrænde, vest for Stubbekøbing. Turleder: Naturvejleder Jørn Dyhrberg Larsen (Tlf. 30346242) og Hans Schou
Gratis.
Sted: Barup Sø Naturreservat, Lillebrændevej 8, Stubbekøbing.
Havkajak - Hjelm Havn.
Tor. 20. jun. 2019 kl. 18.30
Oplev naturen fra vandsiden i en stabil havkajak. Turen er tilrettelagt for begyndere. Havkajakken låner du af
naturvejlederen. Turen sker på eget ansvar. Tilmelding nødvendig! Tilmelding tidligst 14 dage før tur. Max. 10
deltagere. Aldersgrænse 14 år.
Pris: Kr. 100,-.
Sted: Hjelm Havn, Kystvej 8, Sakskøbing.
Tur til Skejten.
Man. 24. jun. 2019 kl. 19
Kom med en tur til Skejten, hvor natur, kultur og kunst mødes. Mød kunsthistorikeren, geologen, naturvejlederen og
arkæologen til en anderledes tur ud i landskabet, hvor det fantastiske natur- og kulturlandskab ved Skejten er
omdrejningspunktet.
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Pris: Kr. 60,- Gratis for børn og unge.
Sted: Fuglsang Kunstmuseum, Nystedvej 71, Toreby L.
Posttur med naturvejleder.
Tir. 25. jun. 2019 kl. 09
Undervejs rundt på Danmarks ørigeste fjord, der også er naturpark, fortæller naturvejlederen om det spændende
naturområde, som rummer flere nationale seværdigheder, et unikt kulturmiljø og en lang historie. Vi besøger
Enehøje med Peter Freuchens hvalkæber, og på Albuen ser vi blandt andet Nordeuropas bedst bevarede
sildemarkedsplads fra middelalderen. Bemærk: Tilmelding til postbaaden@mail.dk eller 2588 8236. Medbring: Mad og
drikke. Mødested: Nakskov Havn, Postbåden. Tidspunkt: Kl. 9.00 - ca. 13.30. Turleder: Naturvejleder Klaus Bek
Nielsen. Arrangør: Lolland Kommune i samarbejde med Postbåden. Priser: Postbåden: Voksne: 170 kr., Børn u. 12 år:
80 kr. Naturvejledningen 50 kr. person, Børn u. 12 år: 20 kr
Pris: Se turbeskrivelse.
Sted: Postbåden, Nakskov Havn, Havnegade 27, Nakskov.
Havkajak - Holten Strand.
Tor. 27. jun. 2019 kl. 18.30
Oplev naturen fra vandsiden i en stabil havkajak. Turen er tilrettelagt for begyndere. Havkajakken låner du af
naturvejlederen. Turen sker på eget ansvar. Tilmelding nødvendig! Tilmelding tidligst 14 dage før tur. Max. 10
deltagere. Aldersgrænse 14 år.
Pris: Kr. 100,-.
Sted: Holten Strand, Holtevej, Nysted.
På opdagelse i Lysbro Mose og Højene.
Lør. 29. jun. 2019 kl. 10-13
Kom med på opdagelse rundt i Naturstyrelsens nye område Lysbro Mose og Højene. Her er en usædvanlig varieret og
spændende natur. Vi drager på opdagelse i Naturstyrelsens nye område ved Maribosøerne. Der er i løbet af foråret
etableret skilte, fugletårn mm. Denne dag undersøger vi det store landskabeligt meget varierede område og kigger på
fugle, planter og insekter. Vi håber blandt andet at være heldig at opleve de store flotte sommerfugle kejserkåbe og
hvid admiral. Bemærk: Tilmelding på www.naturparkmaribo.dk. Medbring: Mad, drikke samt evt. kikkert og kamera.
Mødested: Hejredevej, Højene. Tidspunkt: Kl. 10.00 - cirka 13.00. Turleder: Naturvejleder Klaus Bek Nielsen.
Arrangør: Naturstyrelsen og Naturpark Maribosøerne. Pris: 40 kr
Pris: 40 kr..
Sted: Højene, Hejredevej 43, Øster Ulslev.
Krible Krable - Små Dyr I Vandhullet.
Man. 1. jul. 2019 kl. 14
Vi fisker med net i søen. Naturvejlederen fortæller om fangsten, og har udstyret, som du skal bruge. Børn skal følges
af en betalende voksen.
Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 6 år.
Sted: Fuglsang - Naturlandet, Nystedvej 73 - Smedjen, Toreby L.
Posttur med naturvejleder.
Tir. 2. jul. 2019 kl. 09
Undervejs rundt på Danmarks ørigeste fjord, der også er naturpark, fortæller naturvejlederen om det spændende
naturområde, som rummer flere nationale seværdigheder, et unikt kulturmiljø og en lang historie. Vi besøger
Enehøje med Peter Freuchens hvalkæber, og på Albuen ser vi blandt andet Nordeuropas bedst bevarede
sildemarkedsplads fra middelalderen. Bemærk: Tilmelding til postbaaden@mail.dk eller 2588 8236. Medbring: Mad og
drikke. Mødested: Nakskov Havn, Postbåden. Tidspunkt: Kl. 9.00 - ca. 13.30. Turleder: Naturvejleder Klaus Bek
Nielsen. Arrangør: Lolland Kommune i samarbejde med Postbåden. Priser: Postbåden: Voksne: 170 kr., Børn u. 12 år:
80 kr. Naturvejledningen 50 kr. person, Børn u. 12 år: 20 kr
Pris: Se turbeskrivelse.
Sted: Postbåden, Nakskov Havn, Havnegade 27, Nakskov.
Krible Krable - Livet I Vandkanten, Bøtø.
Tir. 2. jul. 2019 kl. 14
Med waders og net, som du kan låne af naturvejlederen, tager du på jagt efter de dyr, der lever i vandkanten. Børn
skal følges af en betalende voksen.
Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 6 år.
Sted: Østersøparken camping, marielyst, Bøtøvej 243, Væggerløse.
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Krible Krable - Livet I Vandkanten, Nysted.
Ons. 3. jul. 2019 kl. 14
Med waders og net, som du kan låne af naturvejlederen, tager du på jagt efter de dyr, der lever i vandkanten. Børn
skal følges af en betalende voksen.
Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 6 år.
Sted: P-plads ved skansen, for enden af Skansevej i Nysted, Skansevej, Nysted.
Kys en Fisk og hold en Krabbe.
Tor. 4. jul. 2019 kl. 10-12
Tag børnene i hånden og besøg naturvejlederen ved Kragenæs Marina Lystcamp, få en lærerig dag med gode
oplevelser og spændende aktiviteter. Der er mulighed for at fange fisk, krabber, rejer og mange andre dyr på det
lave vand i strandkanten. Naturvejlederen har akvarier og en masse spændende grej med til fangst og undersøgelse af
dyrene. Han vil fortælle historier om dyrene og livet i vandet. Alle er velkommen - Det er så nemt. Husk påklædning
der passer til vejret, solcreme og kasket. Vi går ud på lavt vand, så badetøj og håndklæde anbefales. Børn deltager
og færdes på forældrenes ansvar. Vi mødes kl. 10 ved Havnekontoret/Receptionen på Kragenæsvej 84, 4943 Torrig L
Pris: Pris: 40 kr. pr. barn. Tilmelding er ikke nødvendig..
Sted: Kragenæs Marina Lystcamp, Kragenæsvej 84, Torrig L.
Havkajak - Hjelm Havn.
Tor. 4. jul. 2019 kl. 19
Oplev naturen fra vandsiden i en stabil havkajak. Turen er tilrettelagt for begyndere. Havkajakken låner du af
naturvejlederen. Turen sker på eget ansvar. Tilmelding nødvendig! Tilmelding tidligst 14 dage før tur. Max. 10
deltagere. Aldersgrænse 14 år.
Pris: Kr. 100,-.
Sted: Hjelm Havn, Kystvej 8, Sakskøbing.
Sommerfugle i Bøtøskoven.
Fre. 5. jul. 2019 kl. 14
Kom og vær med til at fange sommerfugle og hør om, hvorfor der er så mange forskellige sommerfugle i skoven. Børn
skal følges af en betalende voksen.
Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 6 år.
Sted: Bøtøskoven - p-plads ved Bøtø, Bøtø Ringvej 50, Væggerløse.
Åben have.
Søn. 7. og man. 8. jul. 2019 kl. 10-15 begge dage
Der er mulighed for at se fuchsia og pelargonier i rigtig mange farver og varianter. Haven er ikke så stor, så derfor er
mange hænger placeret på stolper, hegn og pergola og mange stativer. Desuden kan ses vand med åkander, stenbed
med alpine planter og sukkulenter, Surbundsbed med rhododendron, azalea, hortensia og hosta
Gratis.
Sted: Fuchsiahaven v. Bent Carlson, Hagesvej 24, Nakskov.
Krible Krable - Små Dyr I Vandhullet.
Man. 8. jul. 2019 kl. 14
Vi fisker med net i søen. Naturvejlederen fortæller om fangsten, og har udstyret, som du skal bruge. Børn skal følges
af en betalende voksen.
Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 6 år.
Sted: Fuglsang - Naturlandet, Nystedvej 73 - Smedjen, Toreby L.
Sejltur med middelalderskibet Agnete.
Man. 8. til søn. 14. jul. 2019 kl. 18
I dagene mandag 8. juli til søndag 14. juli 2019 har du mulighed for at komme ud og sejle med middelalderskibet
Agnete og opleve Middelaldercentret og Nykøbing fra vandet. Hvert år tilbyder vores frivillige sejlerlaug at tage
gæster med ud på Guldborgsund i vores skib Agnete. Agnete er en rekonstruktion af et arkæologisk fund gjort i
Gedesby i 1988 og rekonstruktionen Agnete blev bygget på Middelaldercentret i perioden 1993-1995. Dato: 8. juli 14. juli. Tid: afgang kl. 18:00, hjemkomst ca. kl. 21:00. Pris: 200 kr. for voksne og 100 kr for børn (op til 14 år). Man
er velkommen til at medbringe mad og drikke. Billetter bestilles på telefon 54 86 19 34. Der sejles ved minimum 6
tilmeldte og maksimum er 12 personer. Tilmeldingsprincip er først til mølle. Ret til ændringer forbeholdes
Pris: 200 kr for voksne.
Sted: Middelaldercentret, Ved Hamborgskoven 2-4, Sundby L, Nykøbing F.
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Posttur med naturvejleder.
Tir. 9. jul. 2019 kl. 09
Undervejs rundt på Danmarks ørigeste fjord, der også er naturpark, fortæller naturvejlederen om det spændende
naturområde, som rummer flere nationale seværdigheder, et unikt kulturmiljø og en lang historie. Vi besøger
Enehøje med Peter Freuchens hvalkæber, og på Albuen ser vi blandt andet Nordeuropas bedst bevarede
sildemarkedsplads fra middelalderen. Bemærk: Tilmelding til postbaaden@mail.dk eller 2588 8236. Medbring: Mad og
drikke. Mødested: Nakskov Havn, Postbåden. Tidspunkt: Kl. 9.00 - ca. 13.30. Turleder: Naturvejleder Klaus Bek
Nielsen. Arrangør: Lolland Kommune i samarbejde med Postbåden. Priser: Postbåden: Voksne: 170 kr., Børn u. 12 år:
80 kr. Naturvejledningen 50 kr. person, Børn u. 12 år: 20 kr
Pris: Se turbeskrivelse.
Sted: Postbåden, Nakskov Havn, Havnegade 27, Nakskov.
Krible Krable - Livet I Vandkanten, Bøtø.
Tir. 9. jul. 2019 kl. 14
Med waders og net, som du kan låne af naturvejlederen, tager du på jagt efter de dyr, der lever i vandkanten. Børn
skal følges af en betalende voksen.
Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 6 år.
Sted: Østersøparken camping, marielyst, Bøtøvej 243, Væggerløse.
Krible Krable - Livet I Vandkanten, Nysted.
Ons. 10. jul. 2019 kl. 14
Med waders og net, som du kan låne af naturvejlederen, tager du på jagt efter de dyr, der lever i vandkanten. Børn
skal følges af en betalende voksen.
Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 6 år.
Sted: P-plads ved skansen, for enden af Skansevej i Nysted, Skansevej, Nysted.
Anemonetur med naturvejleder.
Tor. 11. jul. 2019 kl. 10-13.30
På denne årstid er der mulighed for at se både havørn og fiskeørn på Maribosøerne. Havørnene er der hele året rundt.
Fiskeørnene kommer i træktiden, men ofte er der også oversomrende fiskeørne på søerne. Oplev Maribo Søndersø og
Naturpark Maribosøerne i 3½ time med Lolland Kommunes naturvejleder Klaus Bek Nielsen, der guider os rundt
mellem spændende fugle, sjældne fisk, usædvanlige planter og interessante historiske seværdigheder. Vi går i land
på Hestø, Skelsnæs og Borgø. Medbring: Gerne mad og drikke samt fornuftig påklædning efter vejret og evt.
myggespray. Mødested: Der sejles fra anløbsbroen ved Maribo Domkirke. Mødetid 15 minutter før afgang. Tidspunkt:
10.00 - ca. 13.30. Arrangør: Lolland Kommune. Pris: 140 kr. for voksne, børn u. 12 år 50 kr
Pris: Pris: 140 kr. for voksne, børn u. 12 år 50 kr..
Sted: Turbåden Anemonens anløbsbro, Klostergade, Maribo.
Havkajak - Holten Strand.
Tor. 11. jul. 2019 kl. 19
Oplev naturen fra vandsiden i en stabil havkajak. Turen er tilrettelagt for begyndere. Havkajakken låner du af
naturvejlederen. Turen sker på eget ansvar. Tilmelding nødvendig! Tilmelding tidligst 14 dage før tur. Max. 10
deltagere. Aldersgrænse 14 år.
Pris: Kr. 100,-.
Sted: Holten Strand, Holtevej, Nysted.
Kys en Fisk og hold en Krabbe.
Fre. 12. jul. 2019 kl. 10-12
Tag børnene i hånden og besøg naturvejlederen ved Kragenæs Marina Lystcamp, få en lærerig dag med gode
oplevelser og spændende aktiviteter. Der er mulighed for at fange fisk, krabber, rejer og mange andre dyr på det
lave vand i strandkanten. Naturvejlederen har akvarier og en masse spændende grej med til fangst og undersøgelse af
dyrene. Han vil fortælle historier om dyrene og livet i vandet. Alle er velkommen - Det er så nemt. Husk påklædning
der passer til vejret, solcreme og kasket. Vi går ud på lavt vand, så badetøj og håndklæde anbefales. Børn deltager
og færdes på forældrenes ansvar. Vi mødes kl. 10 ved Havnekontoret/Receptionen på Kragenæsvej 84, 4943 Torrig L
Pris: Pris: 40 kr. pr. barn. Tilmelding er ikke nødvendig..
Sted: Kragenæs Marina Lystcamp, Kragenæsvej 84, Torrig L.
Sommerfugle i Bøtøskoven.
Fre. 12. jul. 2019 kl. 14
Kom og vær med til at fange sommerfugle og hør om, hvorfor der er så mange forskellige sommerfugle i skoven. Børn
skal følges af en betalende voksen.
Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 6 år.
Sted: Bøtøskoven - p-plads ved Bøtø, Bøtø Ringvej 50, Væggerløse.
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Sommerfugletur til Søholt Storskov.
Søn. 14. jul. 2019 kl. 10-13
Kom og oplev nogle af Naturpark Maribosøernes store flotte sommerfugle, der har en fin bestand i Søholt Storskov. Nu
flyver rigtig mange af de spektakulære sommerfugle i Søholtskovene, kejserkåbe, hvid admiral, nældesommerfugl,
Iris m.fl. Afhængig af vejret vil der også være rigtig gode muligheder for fotointeresserede, til at tage nogle flotte
billeder. Undervejs på turen holder vi kaffepause ved den gamle guldalderpavillon på Skelsnæs. Tilmelding:
Naturparkmaribo.dk. Mødested: P-pladsen ved Barokhaven på Søholt ved Søholtvej 59, 4930 Maribo. Arrangør: Søholt
Gods. Turleder: Naturvejleder Uffe Nielsen. Pris: 40 kr. pr. voksen
Pris: 40 kr..
Sted: Barokhaven, Søholdt, Søholtvej 55, Maribo.
Krible Krable - Små Dyr I Vandhullet.
Man. 15. jul. 2019 kl. 14
Vi fisker med net i søen. Naturvejlederen fortæller om fangsten, og har udstyret, som du skal bruge. Børn skal følges
af en betalende voksen.
Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 6 år.
Sted: Fuglsang - Naturlandet, Nystedvej 73 - Smedjen, Toreby L.
Krible Krable - Livet I Vandkanten, Bøtø.
Tir. 16. jul. 2019 kl. 14
Med waders og net, som du kan låne af naturvejlederen, tager du på jagt efter de dyr, der lever i vandkanten. Børn
skal følges af en betalende voksen.
Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 6 år.
Sted: Østersøparken camping, marielyst, Bøtøvej 243, Væggerløse.
Krible Krable - Livet I Vandkanten, Nysted.
Ons. 17. jul. 2019 kl. 14
Med waders og net, som du kan låne af naturvejlederen, tager du på jagt efter de dyr, der lever i vandkanten. Børn
skal følges af en betalende voksen.
Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 6 år.
Sted: P-plads ved skansen, for enden af Skansevej i Nysted, Skansevej, Nysted.
Havkajak - Hjelm Havn.
Tor. 18. jul. 2019 kl. 19
Oplev naturen fra vandsiden i en stabil havkajak. Turen er tilrettelagt for begyndere. Havkajakken låner du af
naturvejlederen. Turen sker på eget ansvar. Tilmelding nødvendig! Tilmelding tidligst 14 dage før tur. Max. 10
deltagere. Aldersgrænse 14 år.
Pris: Kr. 100,-.
Sted: Hjelm Havn, Kystvej 8, Sakskøbing.
Sommerfugle i Bøtøskoven.
Fre. 19. jul. 2019 kl. 14
Kom og vær med til at fange sommerfugle og hør om, hvorfor der er så mange forskellige sommerfugle i skoven. Børn
skal følges af en betalende voksen.
Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 6 år.
Sted: Bøtøskoven - p-plads ved Bøtø, Bøtø Ringvej 50, Væggerløse.
Tur til Hyllekrog.
Lør. 20. jul. 2019 kl. 10
Hyllekrog er nu igen åben for besøgende efter forårsfredningen. I samarbejde med Fugleværnsfonden og
Naturstyrelsen Storstrøm, arrangerer Lyttesholm Naturcenter en tur til Hyllekrogtangen. Vi besøger Naturstyrelsens
udstilling i fyrtårnet, hvor der er en fantastisk udsigt over Hyllekrogtangen, og vi spiser vores madpakke i Ninas Hus,
som ejes af Fugleværnsfonden. Undervejs studerer vi Hyllekrogs flora og fauna, bl.a. de ande- og vadefugle, der nu
raster på tangen. Turlængde til fyret og retur ca. 7,5 km (til spidsen og retur godt 11 km), så husk lidt proviant, især
noget at drikke. Ligeledes er det en god ide at huske solcremen. Mødested: P-pladsen ved foden af Hyllekrogtangen,
for enden af Lyttesholmvej, 4970 Rødby (øst for sommerhusene). Turleder: Naturvejleder Uffe Nielsen
Gratis.
Sted: Fuglereservatet Hyllekrog-Saksfjed, P-plads: Store Brunddrag, Lyttesholmvej, Rødby.
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Krible Krable - Små Dyr I Vandhullet.
Man. 22. jul. 2019 kl. 14
Vi fisker med net i søen. Naturvejlederen fortæller om fangsten, og har udstyret, som du skal bruge. Børn skal følges
af en betalende voksen.
Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 6 år.
Sted: Fuglsang - Naturlandet, Nystedvej 73 - Smedjen, Toreby L.
Krible Krable - Livet I Vandkanten, Bøtø.
Tir. 23. jul. 2019 kl. 14
Med waders og net, som du kan låne af naturvejlederen, tager du på jagt efter de dyr, der lever i vandkanten. Børn
skal følges af en betalende voksen.
Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 6 år.
Sted: Østersøparken camping, marielyst, Bøtøvej 243, Væggerløse.
Krible Krable - Livet I Vandkanten, Nysted.
Ons. 24. jul. 2019 kl. 14
Med waders og net, som du kan låne af naturvejlederen, tager du på jagt efter de dyr, der lever i vandkanten. Børn
skal følges af en betalende voksen.
Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 6 år.
Sted: P-plads ved skansen, for enden af Skansevej i Nysted, Skansevej, Nysted.
Havkajak - Holten Strand.
Tor. 25. jul. 2019 kl. 19
Oplev naturen fra vandsiden i en stabil havkajak. Turen er tilrettelagt for begyndere. Havkajakken låner du af
naturvejlederen. Turen sker på eget ansvar. Tilmelding nødvendig! Tilmelding tidligst 14 dage før tur. Max. 10
deltagere. Aldersgrænse 14 år.
Pris: Kr. 100,-.
Sted: Holten Strand, Holtevej, Nysted.
Sommerfugle i Bøtøskoven.
Fre. 26. jul. 2019 kl. 14
Kom og vær med til at fange sommerfugle og hør om, hvorfor der er så mange forskellige sommerfugle i skoven. Børn
skal følges af en betalende voksen.
Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 6 år.
Sted: Bøtøskoven - p-plads ved Bøtø, Bøtø Ringvej 50, Væggerløse.
Krible Krable - Små Dyr I Vandhullet.
Man. 29. jul. 2019 kl. 14
Vi fisker med net i søen. Naturvejlederen fortæller om fangsten, og har udstyret, som du skal bruge. Børn skal følges
af en betalende voksen.
Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 6 år.
Sted: Fuglsang - Naturlandet, Nystedvej 73 - Smedjen, Toreby L.
Krible Krable - Livet I Vandkanten, Bøtø.
Tir. 30. jul. 2019 kl. 14
Med waders og net, som du kan låne af naturvejlederen, tager du på jagt efter de dyr, der lever i vandkanten. Børn
skal følges af en betalende voksen.
Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 6 år.
Sted: Østersøparken camping, marielyst, Bøtøvej 243, Væggerløse.
Krible Krable - Livet I Vandkanten, Nysted.
Ons. 31. jul. 2019 kl. 14
Med waders og net, som du kan låne af naturvejlederen, tager du på jagt efter de dyr, der lever i vandkanten. Børn
skal følges af en betalende voksen.
Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 6 år.
Sted: P-plads ved skansen, for enden af Skansevej i Nysted, Skansevej, Nysted.
Posttur med naturvejleder.
Tir. 6. aug. 2019 kl. 09
Undervejs rundt på Danmarks ørigeste fjord, der også er naturpark, fortæller naturvejlederen om det spændende
naturområde, som rummer flere nationale seværdigheder, et unikt kulturmiljø og en lang historie. Vi besøger
Enehøje med Peter Freuchens hvalkæber, og på Albuen ser vi blandt andet Nordeuropas bedst bevarede
sildemarkedsplads fra middelalderen. Bemærk: Tilmelding til postbaaden@mail.dk eller 2588 8236. Medbring: Mad og
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drikke. Mødested: Nakskov Havn, Postbåden. Tidspunkt: Kl. 9.00 - ca. 13.30. Turleder: Naturvejleder Klaus Bek
Nielsen. Arrangør: Lolland Kommune i samarbejde med Postbåden. Priser: Postbåden: Voksne: 170 kr., Børn u. 12 år:
80 kr. Naturvejledningen 50 kr. person, Børn u. 12 år: 20 kr
Pris: Se turbeskrivelse.
Sted: Postbåden, Nakskov Havn, Havnegade 27, Nakskov.
Blå Eventyr.
Ons. 7. aug. 2019 kl. 19
Vi får besøg af dykker og havbiolog Søren Larsen, kendt som manden der har lavet 160 halvtimes TV- udsendelser i
serien "Under Overfladen". Den 7. august, kan du opleve et foredrag og oplevelse, som vi kalder "Blå Eventyr". Helle
W. Græsdal fra Vordingborg Kommune kommer og fortæller hvad "Blå Eventyr" er, og hvad det står for. Med er dykker
og havbiolog Søren Larsen, kendt som manden der har lavet 160 halvtimes TV- udsendelser i serien "Under
Overfladen", som er sendt i tv2 regionerne rundt i landet og bl.a. her fra Møns Klint. Søren fortæller om de større dyr
i området og om andre spændende dykkeroplevelser. Han medbringer også plastbakker med dyr og planter fra
området og vil ud fra dette fortælle om livet der findes under overfladen. Kom og rør og føl på alt dette, inden det
sættes tilbage, ud i havet igen. Medbring gerne madkurven. Drikkevarer må ikke medbringes men kan købes ombord
Pris: 195.
Sted: Færgen Ida, Stubbekøbing Havn, Stubbekøbing.
Anemonetur med naturvejleder.
Tor. 8. aug. 2019 kl. 10-13.30
På denne årstid er der mulighed for at se både havørn og fiskeørn på Maribosøerne. Havørnene er der hele året rundt.
Fiskeørnene kommer i træktiden, men ofte er der også oversomrende fiskeørne på søerne. Oplev Maribo Søndersø og
Naturpark Maribosøerne i 3½ time med Lolland Kommunes naturvejleder Klaus Bek Nielsen, der guider os rundt
mellem spændende fugle, sjældne fisk, usædvanlige planter og interessante historiske seværdigheder. Vi går i land
på Hestø, Skelsnæs og Borgø. Medbring: Gerne mad og drikke samt fornuftig påklædning efter vejret og evt.
myggespray. Mødested: Der sejles fra anløbsbroen ved Maribo Domkirke. Mødetid 15 minutter før afgang. Tidspunkt:
10.00 - ca. 13.30. Arrangør: Lolland Kommune. Pris: 140 kr. for voksne, børn u. 12 år 50 kr
Pris: Pris: 140 kr. for voksne, børn u. 12 år 50 kr..
Sted: Turbåden Anemonens anløbsbro, Klostergade, Maribo.
Kys en Fisk og hold en Krabbe.
Fre. 9. aug. 2019 kl. 10-12
Tag børnene i hånden og besøg naturvejlederen ved Kragenæs Marina Lystcamp, få en lærerig dag med gode
oplevelser og spændende aktiviteter. Der er mulighed for at fange fisk, krabber, rejer og mange andre dyr på det
lave vand i strandkanten. Naturvejlederen har akvarier og en masse spændende grej med til fangst og undersøgelse af
dyrene. Han vil fortælle historier om dyrene og livet i vandet. Alle er velkommen - Det er så nemt. Husk påklædning
der passer til vejret, solcreme og kasket. Vi går ud på lavt vand, så badetøj og håndklæde anbefales. Børn deltager
og færdes på forældrenes ansvar. Vi mødes kl. 10 ved Havnekontoret/Receptionen på Kragenæsvej 84, 4943 Torrig L
Pris: Pris: 40 kr. pr. barn. Tilmelding er ikke nødvendig..
Sted: Kragenæs Marina Lystcamp, Kragenæsvej 84, Torrig L.
Posttur med naturvejleder.
Tir. 13. aug. 2019 kl. 09
Undervejs rundt på Danmarks ørigeste fjord, der også er naturpark, fortæller naturvejlederen om det spændende
naturområde, som rummer flere nationale seværdigheder, et unikt kulturmiljø og en lang historie. Vi besøger
Enehøje med Peter Freuchens hvalkæber, og på Albuen ser vi blandt andet Nordeuropas bedst bevarede
sildemarkedsplads fra middelalderen. Bemærk: Tilmelding til postbaaden@mail.dk eller 2588 8236. Medbring: Mad og
drikke. Mødested: Nakskov Havn, Postbåden. Tidspunkt: Kl. 9.00 - ca. 13.30. Turleder: Naturvejleder Klaus Bek
Nielsen. Arrangør: Lolland Kommune i samarbejde med Postbåden. Priser: Postbåden: Voksne: 170 kr., Børn u. 12 år:
80 kr. Naturvejledningen 50 kr. person, Børn u. 12 år: 20 kr
Pris: Se turbeskrivelse.
Sted: Postbåden, Nakskov Havn, Havnegade 27, Nakskov.
Dornæs og Romsø i Maribo Søndersø.
Søn. 18. aug. 2019 kl. 13-16
Benyt en enestående mulighed for at besøge det normalt lukkede område Dornæs og Romsø i Maribo Søndersø. Der er
muligheder for at opleve noget af Søndersøs rige fugleliv og der er gode chancer for bl.a. at se havørne i området. I
samarbejde med Søholt Gods arrangerer naturvejledningen ved Naturpark Maribosøerne denne særtur til halvøen
Dornæs i Søndersø. Yderst på den gamle ø Romsø, nu landfast med Dornæs, ligger Søholts tidligere fiskerhus. Her
holder vi kaffepause på plænen og naturvejlederen vil fortælle om stedet. Bemærk: Området er normalt ikke
offentligt tilgængeligt. Der kan være ret fugtigt på engstykket, så solidt og vandtæt fodtøj anbefales. Mødested:
Markvejen til Dornæs på Søholtvej mellem Søholt og Søgårde. Turleder: Naturvejleder Klaus Bek Nielsen, Lolland
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Kommune. Arrangementet varer ca. 3 timer. Tilmelding: På Naturparkmaribo.dk. Pris: 40 kr
Pris: 40 kr.
Sted: Dornæs og Romsø, Søholtvej 39, Maribo.
Posttur med naturvejleder.
Tir. 20. aug. 2019 kl. 09
Undervejs rundt på Danmarks ørigeste fjord, der også er naturpark, fortæller naturvejlederen om det spændende
naturområde, som rummer flere nationale seværdigheder, et unikt kulturmiljø og en lang historie. Vi besøger
Enehøje med Peter Freuchens hvalkæber, og på Albuen ser vi blandt andet Nordeuropas bedst bevarede
sildemarkedsplads fra middelalderen. Bemærk: Tilmelding til postbaaden@mail.dk eller 2588 8236. Medbring: Mad og
drikke. Mødested: Nakskov Havn, Postbåden. Tidspunkt: Kl. 9.00 - ca. 13.30. Turleder: Naturvejleder Klaus Bek
Nielsen. Arrangør: Lolland Kommune i samarbejde med Postbåden. Priser: Postbåden: Voksne: 170 kr., Børn u. 12 år:
80 kr. Naturvejledningen 50 kr. person, Børn u. 12 år: 20 kr
Pris: Se turbeskrivelse.
Sted: Postbåden, Nakskov Havn, Havnegade 27, Nakskov.
Rovfugledage ved Hyllekrog.
Ons. 21. aug. 2019 kl. 10
Her i sensommeren og efteråret følger vi rovfugletrækket over Saksfjed-Hyllekrog. Området hører til blandt
Skandinaviens bedste steder, hvis man vil opleve efterårets imponerende rovfugletræk. Hvepsevågerne er allerede i
gang med deres træk sydover. Der bliver måske også tid til lidt kratlusk i Saksfjed. Mødested: P-pladsen ved foden af
Hyllekrog. Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen (Tlf. 20890909)
Gratis.
Sted: Fuglereservatet Hyllekrog-Saksfjed, P-plads: Store Brunddrag, Lyttesholmvej, Rødby.
Udflugt.
Søn. 25. aug. 2019 kl. 07.30-08.30
Tilmelding til sogneudflugten sker hos sognepræsten.
Sted: Købelev Kirke, Præstegårdsvej 40, Købelev, Nakskov.
Hvepsevågens Dag - Hyllekrog.
Søn. 25. aug. 2019 kl. 09
Det er højsæson for hvepsevåger! Og der er ikke noget bedre sted i Danmark, hvis man vil se de smukke rovfugle
trække sydover end ved Saksfjed-Hyllekrog. Fugleværnsfondens reservat kan her sidst i august næsten altid matche
trækket af hvepsevåger ved Falsterbo i Sverige. Men dagen byder ikke kun på hvepsevågetræk - f.eks. er fiskeørn og
lærkefalk faste indslag. Der er mulighed for at købe en kop kaffe på Lyttesholm Naturcenter. Mødested: P-pladsen
ved foden af Hyllekrog. Turleder: DOF Storstrøm og Naturvejleder Allan Gudio Nielsen (Tlf. 20890909)
Gratis.
Sted: Fuglereservatet Hyllekrog-Saksfjed, P-plads: Store Brunddrag, Lyttesholmvej, Rødby.
Posttur med naturvejleder.
Tir. 27. aug. 2019 kl. 09
Undervejs rundt på Danmarks ørigeste fjord, der også er naturpark, fortæller naturvejlederen om det spændende
naturområde, som rummer flere nationale seværdigheder, et unikt kulturmiljø og en lang historie. Vi besøger
Enehøje med Peter Freuchens hvalkæber, og på Albuen ser vi blandt andet Nordeuropas bedst bevarede
sildemarkedsplads fra middelalderen. Bemærk: Tilmelding til postbaaden@mail.dk eller 2588 8236. Medbring: Mad og
drikke. Mødested: Nakskov Havn, Postbåden. Tidspunkt: Kl. 9.00 - ca. 13.30. Turleder: Naturvejleder Klaus Bek
Nielsen. Arrangør: Lolland Kommune i samarbejde med Postbåden. Priser: Postbåden: Voksne: 170 kr., Børn u. 12 år:
80 kr. Naturvejledningen 50 kr. person, Børn u. 12 år: 20 kr.
Pris: Se turbeskrivelse.
Sted: Postbåden, Nakskov Havn, Havnegade 27, Nakskov.
Rovfugledage ved Hyllekrog.
Ons. 28. aug. 2019 kl. 10
Her i sensommeren og efteråret følger vi rovfugletrækket over Saksfjed/Hyllekrog. Området hører til blandt
Skandinaviens bedste steder, hvis man vil opleve efterårets imponerende rovfugletræk. Der bliver også tid til lidt
kratlusk i Saksfjed. Husk madpakke og kaffe til turen. Mødested: P-pladsen ved foden af Hyllekrog. Turleder:
Naturvejleder Allan Gudio Nielsen (Tlf. 20890909)
Gratis.
Sted: Fuglereservatet Hyllekrog-Saksfjed, P-plads: Store Brunddrag, Lyttesholmvej, Rødby.
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Aftentur i Bøtøskoven.
Tor. 29. aug. 2019 kl. 18
Guidet tur på ca. 2 timer. På turen fortælles om naturprojektet i skoven og balancen mellem benyttelse og
beskyttelse.
Pris: Kr. 20,- Gratis for børn under 12 år.
Sted: Bøtøskoven - p-plads ved Bøtø, Bøtø Ringvej 50, Væggerløse.
Nakskov Fjorddage - Et væld af aktiviteter.
Lør. 31. aug. 2019 kl. 12
I 2019 afholdes det populære arrangement Nakskov Fjorddage for 21. gang. Hvert år kan der opleves et sandt
overflødighedshorn af spændende aktiviteter for børn og voksne. Om lørdagen foregår der især en hel masse på
Hestehovedet. I august kan du se det færdige program på hjemmesiden, men allerede nu kan du godt sætte kryds i
kalenderen, for der kommer noget for enhver smag under Nakskov Fjorddage
Gratis.
Sted: Hestehovedet, Hestehovedet, Nakskov.
Udflugt.
Søn. 1. sep. 2019 kl. 08-09
Sted: Utterslev Kirke, Gallevej 67, Horslunde.
Nakskov Fjorddage - Et væld af aktiviteter.
Søn. 1. sep. 2019 kl. 11
I 2019 afholdes det populære arrangement Nakskov Fjorddage for 21. gang. Hvert år kan der opleves et sandt
overflødighedshorn af spændende aktiviteter for børn og voksne. Om søndagen foregår der især en hel masse i Langø
og på Albuen. I august kan du se det færdige program på hjemmesiden, men allerede nu kan du godt sætte kryds i
kalenderen, for der kommer noget for enhver smag under Nakskov Fjorddage
Gratis.
Sted: Langø Havn, Havnevej 31, Nakskov.
Skejten rundt.
Søn. 1. sep. 2019 kl. 14
Guidet tur på ca. 2½ time, over strandengen, gennem rørskoven og herregårdslandskabet. Naturvejlederen fortæller
om sammenhæng mellem landskab, naturen og menneskers virke. Husk robust fodtøj.
Pris: Kr. 20,- Gratis for børn under 12 år.
Sted: Fuglsang - Naturlandet, Nystedvej 73 - Smedjen, Toreby L.
Rovfugledage ved Hyllekrog.
Ons. 4. sep. 2019 kl. 10
Her i sensommeren og efteråret følger vi rovfugletrækket over Saksfjed-Hyllekrog. Området hører til blandt
Skandinaviens bedste steder, hvis man vil opleve efterårets imponerende rovfugletræk. Der bliver måske også tid til
lidt kratlusk i Saksfjed. Husk madpakke og kaffe til turen. Mødested: P-pladsen ved foden af Hyllekrog. Turleder:
Naturvejleder Allan Gudio Nielsen (Tlf. 20890909)
Gratis.
Sted: Fuglereservatet Hyllekrog-Saksfjed, P-plads: Store Brunddrag, Lyttesholmvej, Rødby.
Årets Gang - Fuglsang og Skejten.
Ons. 4. sep. 2019 kl. 10
Guidede tur på ca. 2 timer. På ture fortælles om stedet og årstidens natur. Husk tøj der passer til årstid og vejr.
Tempoet passer til seniorer.
Pris: Kr. 20,- Gratis for børn under 12 år.
Sted: P-pladsen til Fuglsang Kunstmuseum, Nystedvej 71, Toreby L.
Aftentur i Horreby Lyng.
Tor. 5. sep. 2019 kl. 18
Guidet tur på ca. 2 timer. På turen fortælles om naturen og naturgenopretningsprojektet i højmosen.
Pris: Kr. 20,- Gratis for børn under 12 år.
Sted: Horreby Lyng, P-plads syd, Spangvej, Nykøbing F.
Naturens dag på Naturskolen.
Søn. 8. sep. 2019 kl. 13-16
I anledning af Naturens Dag inviterer vi til åbent hus på Naturskolen ved Maribosøerne. Denne dag åbner vi dørene til
Lolland Kommunes naturskole ved Maribosøerne. På hverdage er der liv og glade dage med en masse skolebørn. I
weekends har vi ofte besøg af familiegrupper. Kom og se naturskolen, hils på naturvejlederen og prøv vores
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aktivitetsudstyr i områdets søer og vandhuller. Både for børn og voksne. Mødested: Naturskolen, Hestehavevej 8,
4930 Maribo. Tidspunkt: Kl. 13.00 - 16.00. Arrangør: Lolland Kommune, Naturvejledningen. Arrangementet er gratis
Gratis.
Sted: Naturskolen, Hestehavevej 8, Bursø, Maribo.
Rovfugledage ved Hyllekrog.
Ons. 11. sep. 2019 kl. 10
Her i sensommeren og efteråret følger vi rovfugletrækket over Saksfjed-Hyllekrog. Området hører til blandt
Skandinaviens bedste steder, hvis man vil opleve efterårets imponerende rovfugletræk. Der bliver måske også tid til
lidt kratlusk i Saksfjed. Husk madpakke og kaffe til turen. Mødested: P-pladsen ved foden af Hyllekrog. Turleder:
Naturvejleder Allan Gudio Nielsen (Tlf. 20890909)
Gratis.
Sted: Fuglereservatet Hyllekrog-Saksfjed, P-plads: Store Brunddrag, Lyttesholmvej, Rødby.
Svampetur i Søholt Storskov.
Søn. 15. sep. 2019 kl. 10-13
Den traditionsrige svampetur i Søholt Storskov. Vi håber at finde forskellige rørhatte og stor trompetsvamp på denne
normalt gode svampelokalitet. Der vil også være mulighed for at finde mere sjældne svampe. Hvis vejret har været
gunstigt, er der på disse lokaliteter god mulighed for at finde mange spændende svampe bl.a. nogle af vores
allerbedste spisesvampe. Vi vil gå en tur gennem dele af skovene og på vores vej indsamle og se på hvad vi finder af
svampe. Vi starter og slutter turen i orangeriet i Barokhaven på Søholt, hvor vi vil gennemgå dagens høst og informere
om, hvad der er spisesvampe og hvilke giftige arter, man absolut skal undgå. Bemærk: Medbring kniv og kurv for
indsamling. Tilmelding: På Naturparkmaribo.dk. Mødested: P-pladsen ved Barokhaven på Søholt ved Søholtvej 59,
4930 Maribo. Arrangør: Søholt Gods. Turleder: Naturvejleder Uffe Nielsen. Pris: 40 kr. pr. voksen
Pris: 40 kr..
Sted: Barokhaven, Søholdt, Søholtvej 55, Maribo.
Fuglsang og Gammelholm.
Søn. 15. sep. 2019 kl. 14
Fuglsang herregård, med sin smukke park og klassiske herregårdslandskab - men det hele startede med en borg med
dobbelt voldgrav, der stadig kan ses og hvor der i dag er gravplads. Kom med og hør historien.
Pris: Kr. 20,- Gratis for børn under 12 år.
Sted: Fuglsang - Naturlandet, Nystedvej 73 - Smedjen, Toreby L.
Rovfugledage ved Hyllekrog.
Ons. 18. sep. 2019 kl. 10
Her i sensommeren og efteråret følger vi rovfugletrækket over Saksfjed/Hyllekrog. Området hører til blandt
Skandinaviens bedste steder, hvis man vil opleve efterårets imponerende rovfugletræk. Der bliver måske også tid til
lidt kratlusk i Saksfjed. Husk madpakke og kaffe til turen. Mødested: P-pladsen ved foden af Hyllekrog. Turleder:
Naturvejleder Allan Gudio Nielsen (Tlf. 20890909)
Gratis.
Sted: Fuglereservatet Hyllekrog-Saksfjed, P-plads: Store Brunddrag, Lyttesholmvej, Rødby.
Årets Gang - Maltrupsøerne.
Ons. 18. sep. 2019 kl. 10
Guidede tur på ca. 2 timer. På ture fortælles om årstidens natur. Husk tøj der passer til årstid og vejr. Tempoet
passer til seniorer.
Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 12 år.
Sted: Sakskøbing Roklub, Havnegade 6, Sakskøbing.
Rovfugledage ved Hyllekrog.
Ons. 25. sep. 2019 kl. 10
Her i efteråret følger vi rovfugletrækket over Saksfjed-Hyllekrog. Området hører til blandt Skandinaviens bedste
steder, hvis man vil opleve efterårets imponerende rovfugletræk. Der bliver måske også tid til lidt kratlusk i Saksfjed.
Husk madpakke og kaffe til turen. Mødested: P-pladsen ved foden af Hyllekrog. Turleder: Naturvejleder Allan Gudio
Nielsen (Tlf. 20890909)
Gratis.
Sted: Fuglereservatet Hyllekrog-Saksfjed, P-plads: Store Brunddrag, Lyttesholmvej, Rødby.
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Rovfugledage ved Hyllekrog.
Ons. 2. okt. 2019 kl. 10
Her i sensommeren og efteråret følger vi rovfugletrækket over Saksfjed-Hyllekrog. Området hører til blandt
Skandinaviens bedste steder, hvis man vil opleve efterårets imponerende rovfugletræk. Der bliver også tid til lidt
kratlusk i Saksfjed. Husk madpakke og kaffe til turen. Mødested: P-pladsen ved foden af Hyllekrog. Turleder:
Naturvejleder Allan Gudio Nielsen (Tlf. 20890909)
Gratis.
Sted: Fuglereservatet Hyllekrog-Saksfjed, P-plads: Store Brunddrag, Lyttesholmvej, Rødby.
Årets gang - Virketvolden, den rigtige.
Ons. 2. okt. 2019 kl. 10
Guidede tur på ca. 2 timer. På turen fortælles om stedets og årstidens natur. Husk tøj der passer til årstid og vejr.
Tempoet passer til seniorer.
Pris: Kr. 20,- Gratis for børn under 12 år.
Sted: Virkethus, Virketvej 39, Eskilstrup.
Fugletræktur ved Næsby Strand.
Søn. 6. okt. 2019 kl. 09.30
Det kan være helt fantastisk når rovfugle og småfugle kommer trækkende i hundredvis eller undertiden tusindvis ved
Næsby Strand, som er Vestlollands bedste træksted. Når musvågerne stiger i store spiraler eller glenterne kommer
"slaskende" er det sjovt. Vi håber på godt vejr og går en tur i området. Det er altid bedst, når vinden er vestlig.
Bemærk: Tilmelding på www.nakskovfjord.dk. Medbring kikkert. Mødested: Næsby Strand, p-pladsen for enden af
Rolandsvej. Tidspunkt: 9.30 - 11.30. Turleder: Naturvejleder Klaus Bek Nielsen
Pris: 40 kr.
Sted: Parkeringsplads ved Næsby Strand, Rolandsvej, Nakskov.
Svampetur til Lars Jensens Skov og Kårup Vænger.
Søn. 6. okt. 2019 kl. 10-13
Vi gentager efterårets første svampetur på en anden lokalitet. Vi gentager efterårets første svampetur på en anden
lokalitet. Med udgangspunkt ved rastepladsen ved pumpestationen mellem Hejrede Sø og Søndersø eftersøger vi
svampe i de omkringliggende skovområder. Efterfølgende gennemgår vi svampene ved bænkene på rastepladsen.
Bemærk: Medbring kniv og kurv for indsamling. Tilmelding: På Naturparkmaribo.dk. Mødested: Rastepladsen ved
pumpestationen, Røgbøllevej 6, 4894 Øster Ulslev. Arrangør: Søholt Gods. Turleder: Naturvejleder Uffe Nielsen. Pris:
40 kr. pr. voksen
Pris: 40 kr..
Sted: Pumpestationen ved Hejrede Sø, Røgbøllevej, Øster Ulslev.
Rovfugledage ved Hyllekrog.
Ons. 9. okt. 2019 kl. 10
Her i efteråret følger vi rovfugletrækket over Saksfjed-Hyllekrog. Området hører til blandt Skandinaviens bedste
steder, hvis man vil opleve efterårets imponerende rovfugletræk. Der bliver også tid til lidt kratlusk i Saksfjed. Husk
madpakke og kaffe til turen. Mødested: P-pladsen ved foden af Hyllekrog. Turleder: Naturvejleder Allan Gudio
Nielsen (Tlf. 20890909)
Gratis.
Sted: Fuglereservatet Hyllekrog-Saksfjed, P-plads: Store Brunddrag, Lyttesholmvej, Rødby.
Roelygter.
Man. 14. okt. 2019 kl. 11
Kom og lav din helt egen roelygte hos Golf & Fun Park Naturvejlederen fortæller, hvor sukkerroerne stammer fra, og
om hvordan I kan lave gammeldags "sukker" derhjemme - Børn følges med en voksen.
Gratis.
Sted: Golf & Fun Park i Marielyst, Bøtø Ringvej 2 E, Væggerløse.
Gedser Odde.
Tir. 15. okt. 2019 kl. 15
Naturvejlederen går til spidsen af Odden og fortæller om fugle, sten, spiselige planter og de "sære" foldninger i
skrænten. Før turen - kl. 14 er det muligt at komme op i fyrtårnet og se den fantastiske udsigt.
Pris: Kr. 20,- Gratis for børn under 18 år.
Sted: P-plads ved Gedser Odde mellem fyr og sydspidsen, Gedser Fyrvej, Gedser.
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Årets gang - Bøtøskoven.
Ons. 16. okt. 2019 kl. 10
Guidede tur på ca. 2 timer. På turen fortælles om stedets og årstidens natur. Husk tøj der passer til årstid og vejr.
Tempoet passer til seniorer.
Pris: Kr. 20,- Gratis for børn under 12 år.
Sted: Bøtøskoven - p-plads ved Bøtø, Bøtø Ringvej 50, Væggerløse.
Fuglsang og Gammelholm.
Tor. 17. okt. 2019 kl. 14
Fuglsang herregård, med sin smukke park og klassiske herregårdslandskab - men det hele startede med en borg med
dobbelt voldgrav, der stadig kan ses og hvor der i dag er gravplads. Kom med og hør historien.
Pris: Kr. 20,- Gratis for børn under 12 år.
Sted: Fuglsang - Naturlandet, Nystedvej 73 - Smedjen, Toreby L.
Stjerner Og Historier.
Fre. 18. okt. 2019 kl. 20.30
Oplev stjernehimlen - Stjerner, stjernebilleder og historier! Naturvejlederen viser, hvordan man kan finde rundt på
stjernehimlen og fortæller historier om guder og helte - HUSK varmt tøj. Turen aflyses ved overskyet vejr.
Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 12 år.
Sted: Diget for enden af Marielyst Strandvej, Marielyst Strandvej 65, Væggerløse.
Rovfugletur til Saksfjed-Hyllekrog.
Søn. 20. okt. 2019 kl. 10
Saksfjed-Hyllekrog er et af Danmarks bedste efterårstræksteder. Ikke mindst rovfugletrækket er fascinerende, med
mange musvåger, glenter, kærhøge, spurvehøge og falke. Desuden er der i oktober måned også meget store flokke af
trækkende og rastende duer, finker og drosler. I samarbejde med Fugleværnsfonden arrangerer Lyttesholm
Naturcenter en tur i området. Vi mødes på Lyttesholm, hvorfra vi aftaler dagens tur nærmere. Vi regner dog med en
vandretur på mindst 3 km. Der er mulighed for at købe en kop kaffe på Lyttesholm. Mødested: Lyttesholm
Naturcenter, Lyttesholmvej 4A, 4970 Rødby. Turleder: Naturvejleder Uffe Nielsen
Gratis.
Sted: Lyttesholm Naturcenter, Lyttesholmvej 4A, Rødby.
Rovfugledage ved Hyllekrog.
Ons. 23. okt. 2019 kl. 10
Her i efteråret følger vi rovfugletrækket over Saksfjed-Hyllekrog. Området hører til blandt Skandinaviens bedste
steder, hvis man vil opleve efterårets imponerende rovfugletræk. Der bliver også tid til lidt kratlusk i Saksfjed. Husk
madpakke og kaffe til turen. Mødested: P-pladsen ved foden af Hyllekrog. Turleder: Naturvejleder Jørn Dyhrberg
Larsen (Tlf. 30346242)
Gratis.
Sted: Fuglereservatet Hyllekrog-Saksfjed, P-plads: Store Brunddrag, Lyttesholmvej, Rødby.
Årets gang - Spor i Landskabet.
Ons. 6. nov. 2019 kl. 10
Guidede tur på ca. 2 timer. På turen fortælles om stedets og årstidens natur. Husk tøj der passer til årstid og vejr.
Tempoet passer til seniorer. Vi køre i kortege til turens startsted.
Pris: Kr. 20,- Gratis for børn under 12 år.
Sted: Virkethus, Virketvej 39, Eskilstrup.
Årets gang - Halskov Vænge.
Ons. 20. nov. 2019 kl. 10
Guidede tur på ca. 2 timer. På turen fortælles om stedets og årstidens natur. Husk tøj der passer til årstid og vejr.
Tempoet passer til seniorer. Vi køre i kortege til turstedet.
Pris: Kr. 20,- Gratis for børn under 12 år.
Sted: P-pladsen ved Grønsundvej, Corselitze Hovedeskov, Grønsundvej, Nykøbing F.
Årets Gang - Fruens Ege, Valdemarsegen.
Ons. 4. dec. 2019 kl. 10
Guidede tur på ca. 2 timer. På ture fortælles om stedets og årstidens natur. Husk tøj der passer til årstid og vejr.
Tempoet passer til seniorer. Vi køre i kortege fra mødested til tursted.
Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 12 år.
Sted: P-pladsen ved Grønsundvej, Corselitze Hovedeskov, Grønsundvej, Nykøbing F.
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Årets gang - Virketvolden.
Ons. 18. dec. 2019 kl. 10
Guidede tur på ca. 2 timer. På turen fortælles om stedets og årstidens natur - måske finder vi et træ og danser om,
juleafslutning. Husk tøj der passer til årstid og vejr. Tempoet passer til seniorer.
Pris: Kr. 20,- Gratis for børn under 12 år.
Sted: Virkethus, Virketvej 39, Eskilstrup.
Natur, sundhed og motion. Travetur på Hyllekrog mellem jul og nytår.
Fre. 27. dec. 2019 kl. 10
Et tilbud om en travetur oven på al julemaden for dem der vil kombinere motion med naturoplevelser. Fra
Drummeholm ved roden af Hyllekrog går vi ud til Ninas Hus, der ejes af Fugleværnsfonden, hvor vi holder frokost.
Derefter besøger vi Naturstyrelsens udstilling i det gamle fyrtårn, hvor der er en fantastisk udsigt over området. Der
er mulighed for at se forskellige vinterfugle, såsom bjergirisk, snespurv og er vi heldige, er der måske også en
mosehornugle. Havørn plejer der altid at være. Efter turen er der mulighed for at købe en kop kaffe på Lyttesholm.
Bemærk:Turlængde i alt til fyret og retur ca. 7,5 km (til spidsen og retur godt 11 km), så husk lidt proviant.
Mødested: P-pladsen ved roden af Hyllekrogtangen, for enden af Lyttesholmvej, 4970 Rødby (øst for sommerhusene).
Turleder: Naturvejleder Uffe Nielsen
Gratis.
Sted: Fuglereservatet Hyllekrog-Saksfjed, P-plads: Store Brunddrag, Lyttesholmvej, Rødby.
Tur på Søholt mellem jul og nytår. Motion, sundhed og natur.
Lør. 28. dec. 2019 kl. 10-13
Søholt gods inviterer til en mulighed for at kombinere motion med naturoplevelser ovenpå al julemaden. Vi starter
turen i orangeriet i barokhaven på Søholt og aftaler dagens vandretur,. Søholt gods inviterer til en mulighed for at
kombinere motion med naturoplevelser ovenpå al julemaden. Vi starter turen i orangeriet i barokhaven på Søholt og
aftaler dagens vandretur, lidt afhængig af vinterens forløb (og evt. sneforhold). Planen er en rundtur på ca. 3 km's
længde, hvor vi går ud til guldalderpavillonen på Skelsnæs. Husk fornuftigt fodtøj og lidt proviant. Tidspunkt: kl.
10.00 til ca. 13.00. Mødested: P-pladsen ved Barokhaven på Søholt ved Søholtvej 59, 4930 Maribo. Arrangør: Søholt
Gods. Turleder: Naturvejleder Uffe Nielsen. Pris: 40 kr. pr. voksen
Pris: 40 kr.
Sted: Barokhaven, Søholdt, Søholtvej 55, Maribo.
Fugle- og Vandretur ved Lidsø.
Søn. 18. apr. 2021 kl. 10
Mellem Kramnitse og Bredfjed ligger et af Lollands flotteste og mest spændende naturområder med klitter, overdrev,
søer, skove og heder med lyng. I de mange små søer yngler og raster et sandt mylder af fugle. Bemærk: Tilmelding på
www.nakskovfjord.dk. Medbring: Mad, drikke evt. kikkert. Mødested: Tjørnebjerggård, Kramnitsevej 26, 4970 Rødby.
Tidspunkt: Kl. 10.00 - 13.00. Turleder: Naturvejleder Klaus Bek Nielsen. Arrangør: Lolland Kommune i samarbejde
med Lidsø Gods
Pris: 40 kr.
Sted: Tjørnebjerggård, Kramnitsevej 26, Rødby.
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