Sommerudflugt til Tranum-Fosdal Vandreruten
Bustur for medlemmer onsdag den 18. august 2021
Program
Afgang kl. 7.30 fra Kvicklys p-plads, nærmest
Vegen Å.
Vi kører til Tranum, hvor vi får kaffe og
rundstykker. Fra p-pladsen starter vores
vandretur i Langdal plantage. Vi går i skoven
på kanten af Lienskrænten og har fine kig ud
over landskabet. Turlængden er på ca. 7 km
Fosdal og Langdal Plantager
og med mulighed for en kortere tur på ca. 5
Mellem Tranum Klitplantage og Svinkløv
km. Rundt i plantagen kommer vi både ned i
Klitplantage ligger Langdal og Fosdal
smukke kløfter og op på Jammerbugtens
Plantager lidt tilbagetrukket fra kysten på
højeste punkt 83 m o.h. (7 km turen).
skrænterne ved Lien. Et varieret område
Tilbage til bussen kører vi til Naturcenter
med både dybe kløfter og højder med
Fosdalen, hvor vi spiser frokost og hører lidt
gravhøje. Plantagerne er anlagt i starten
om stedet. Efter frokost kører vi til Lerup
af 1900 tallet, selve Fosdalen blev allerede
Kirke og derfra går vi en rundtur i Fosdalen
fredet i 1902.
på et par km. Vi slutter dagen ved
Fosdal har karakter af en smal hulvej,
Slettestrand, hvor vi holder en kaffe pause,
overvokset af knudrede egetræer og
inden vi vender hjemover.
store, gamle hasselbuske. Solens stråler
Forventet ankomst til Holstebro ca. kl. 18.00.
finder sjældent ned i dalbunden, og det
tætte løvhang skaber et specielt
Ændringer kan forekomme.
mikroklima og i bunden en rislende bæk.
Praktiske oplysninger
Skal du have noget med undervejs på vandreturen, så tag en rygsæk med.
Medbring selv din frokost og drikkevarer, som kan opbevares i bussen indtil frokost.
Øl og vand kan købes.
Pris: 150 kr. som dækker bussen, kaffe/te og rundstykker.
Tilmelding til: post@holstebrofodslaw.dk eller turleder senest den 12. august.
------------------------------------------------------------------------

Tilmelding til sommerudflugt til Tranum - Fosdal den 18. august.
Navn ...................................................................................................................
og .......................................................................................................................
Beløb i alt kr. ............................................
 Betalt kontant

 Beløb overført til Vestjysk Bank konto 7600 1333855
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