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Planteindkøbstur til Tyskland 2019

Lørdag den 13. april 2019 tager vi igen til plantemarked på Frilandsmuseet i Kiekeberg syd for
Hamburg i en luxusbus fra Ans Bussen.
Vi starter fra Viborg kl. 06.00. Vi mødes ved P-pladsen bag Tinghallen / politistationen og biografen
indkørsel fra Rødevej, hvor der er gode muligheder for langtidsparkering og opsamling med bus. Der
bliver også mulighed for at stige på bussen ved Pårup kl. 6.30 (P-pladsen ved hovedvej 13 / sydlige
indkørsel til Pårup). Ny opsamlingsplads Pendlerplads Kolding Syd, Tankedalsvej 51, 6000
Kolding kl. 7.45 (afkørsel 65 Sønderjyske Motorvej). Herefter køres nonstop til Kiekeberg.
Ophold på plantemarkedet ca. 4½ timer. På vej hjem vil der blive et ophold på en ½ time ved
grænsekioskerne, hvor der kan købes ind eller spises i cafeteriet. Forventet hjemkomst til Viborg kl.
21.30.
På plantemarkedet er mange specialplanteskoler, der tilbyder nogle af årstidens planter. Der er store
tyske og udenlandske staudeplanteskoler, fuchsiagartnerier og træplanteskoler. På hjemmesiden
www.kiekeberg-museum.de kan man 2-3 uger før se hvilke udstillere, der er med på årets marked og
evt. lave forudbestillinger.
Prisen for turen er kr. 420,- for medlemmer af Blomstergårdens Venner incl. kaffe og rundstykke i bussen på vej ned og
entre. For ikke medlemmer bliver prisen kr. 470,-. Der vil
under hele turen kunne købes øl og vand i bussen.
Det vil være en god ide at få vekslet til Euro hjemmefra, da
det kun er få, der kan tage betalingskort. Til plantetransport kan anbefales klapkasser, som kan stables i bussens
bagagerum.

Mulighed for planteparkering lige ved indgangen.

Tilmelding og yderligere oplysninger på Blomstergården tlf. 86 65 12 88. Indbetaling kan ske til foreningens konto i Den jyske Sparekasse reg. nr. 9261 konto 3050774251 eller MobilePay til 83567.
Pladserne reserveres først endeligt i den rækkefølge, som vi modtager indbetalingen. Ved afbud
senere end 3 uger før afrejse refunderes det indbetalte beløb ikke. Vi forbeholder os ret til at aflyse
turen ved for få tilmeldinger pr. 10. marts 2019.

