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Årets gang - Maltrup Søerne.
Ons. 15. apr. 2020 kl. 10
Guidet tur på ca. 2 timer. På turen fortælles om stedet
og årstidens natur. Husk tøj der passer til årstid og vejr.
Tempoet passer til seniorer - turen er tilrettelagt for
voksne.
Pris: 20 kr Gratis for børn under 12 år.
Sted: Sakskøbing Roklub, Havnegade 6, Sakskøbing.
AFLYST - Vilde vidunderlig - Vores Natur - Skoven.
Ons. 15. apr. 2020 kl. 18.30
Fik du set udsendelsen i søndags på DR om det "Vilde
vidunderlige Danmark"? Naturvejlederen byder på en
aftentur I Bøtøskoven, hvor vi prøver at finde nogle af
de lokale vilde dyr og høre deres historie.
Pris: 20 kr gratis for børn under 6 år.
Sted: P-plads ved Bøtøskoven, Bøtø Ringvej 50,
Væggerløse.
AFLYST - Vilde Vidunderlige - Vores Natur - Det åbne
land.
Ons. 29. apr. 2020 kl. 18.30
Fik du set udsendelsen i søndags på DR om det "Vilde
vidunderlige Danmark"? Naturvejlederen byder på en
aftentur på engene ved Lysebro Mose, hvor vi prøver at
finde nogle af de lokale vilde dyr og høre deres
historier.
Pris: 20 kr gratis for børn under 6 år.
Sted: Højene, Hejredevej 43, Øster Ulslev.

AFLYST - Vilde vidunderlig - Vores Natur - Byen.
Ons. 13. maj 2020 kl. 18.30
Fik du set udsendelsen i søndags på DR om det "Vilde
vidunderlige Danmark"? Naturvejlederen byder på en
aftentur i byparken i Stubbekøbing, hvor vi prøver at finde
nogle af de lokale vilde dyr og høre deres historier.
Pris: 20 kr gratis for børn under 6 år.
Sted: Stubbekøbing Hallen og Stadion, Gl. Landevej 1,
Stubbekøbing.
Årets gang - Horreby Lyng.
Ons. 3. jun. 2020 kl. 10
Guidet tur på ca. 2 timer. På turen fortælles om stedet og
årstidens natur. Husk tøj der passer til årstid og vejr.
Tempoet passer til seniorer - turen er tilrettelagt for
voksne.
Pris: 20 kr Gratis for børn under 12 år.
Sted: Horreby Lyng, P-plads syd, Spangvej, Nykøbing F.
Havkajak - Hjelm Havn.
Tor. 11. jun. 2020 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: 100 kr.
Sted: Hjelm Havn, Kystvej 8, Sakskøbing.

Natur i Natten - Natvandring, natur og stjerner.
Lør. 2. maj 2020 kl. 20.30
Har du prøvet at gå en tur i skoven om natten? Vi
udfordres på vores sans nr. et - synet! Oplever lydene og
ser naturen ved stjernernes lys, hvis det da ikke er helt
mørkt.
Pris: 20 kr gratis for børn under 6 år.
Sted: P-plads ved Bøtøskoven, Bøtø Ringvej 50,
Væggerløse.

Årets gang - Gravpladsen i skoven.
Ons. 17. jun. 2020 kl. 10
Guidet tur på ca. 2 timer. På turen fortælles om stedet og
årstidens natur. Husk tøj der passer til årstid og vejr.
Tempoet passer til seniorer - turen er tilrettelagt for
voksne. Efter turen spiser vi vores medbragte mad i
skoven.
Pris: 20 kr Gratis for børn under 12 år.
Sted: P-pladsen ved Grønsundsvej, Corselitze Hovedeskov,
Grønsundsvej, Nykøbing F.

AFLYST - Vilde vidunderlig - Vores Natur - Søer og
vandløb.
Ons. 6. maj 2020 kl. 18.30
Fik du set udsendelsen i søndags på DR om det "Vilde
vidunderlige Danmark"? Naturvejlederen byder på en
aftentur ved Toreby Moserne, hvor vi prøver at finde
nogle af de lokale vilde dyr og høre deres historier.
Pris: 20 kr gratis for børn under 6 år.
Sted: Toreby Mose, Toreby Mose, Toreby L.

Havkajak - Holten Strand.
Tor. 18. jun. 2020 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: 100 kr.
Sted: Holten Strand, Holtevej, Nysted.

Orkideer ved Cortselitze.
Søn. 10. maj 2020 kl. 11
Skovbrugsmagasinet - stedet hvor du kan se historien om
arbejdet i skoven, fortalt gennem de gamle redskaber
holder åbent. Naturvejlederen tager dig med i skoven og
viser forårets flotte orkideer frem.
Gratis.
Sted: Skovbrugsmagasinet på Corselitze, Tromnæs
Alléen 2A, Nykøbing F.

Havkajak - Hjelm Havn.
Tor. 25. jun. 2020 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: 100 kr.
Sted: Hjelm Havn, Kystvej 8, Sakskøbing.
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Tur til Skejten.
Man. 29. jun. 2020 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.
Pris: 60 kr, gratis for alle under 26 år.
Sted: Fuglsang Kunstmuseum, Nystedvej 71, Toreby L.
Krible Krable - Livet I Vandkanten, Nysted.
Ons. 1. jul. 2020 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: 20 kr gratis for børn under 6 år.
Sted: P-plads ved skansen, for enden af Skansevej i
Nysted, Skansevej, Nysted.
Havkajak - Holten Strand.
Tor. 2. jul. 2020 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: 100 kr.
Sted: Holten Strand, Holtevej, Nysted.
Sommerfugle i Bøtøskoven.
Fre. 3. jul. 2020 kl. 14
Kom og vær med til at se og fange nogle at alle de alm.
og super flotte sommerfugle vi har i skoven, men som
du sjældent ser andre steder - efter turen sættes alle
sommerfugle ud igen. Børn skal følges af en betalende
voksen.
Pris: 20 kr gratis for børn under 6 år.
Sted: P-plads ved Bøtøskoven, Bøtø Ringvej 50,
Væggerløse.
Krible Krable - Små Dyr I Vandhullet.
Man. 6. jul. 2020 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: 20 kr gratis for børn under 6 år.
Sted: Fuglsang - Naturlandet, Nystedvej 73 - Smedjen,
Toreby L.
Krible Krable - Livet I Vandkanten, Bøtø.
Tir. 7. jul. 2020 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: 20 kr gratis for børn under 6 år.
Sted: Østersøparken camping, marielyst, Bøtøvej 243,
Væggerløse.

Krible Krable - Livet I Vandkanten, Nysted.
Ons. 8. jul. 2020 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: 20 kr gratis for børn under 6 år.
Sted: P-plads ved skansen, for enden af Skansevej i
Nysted, Skansevej, Nysted.
Havkajak - Hjelm Havn.
Tor. 9. jul. 2020 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: 100 kr.
Sted: Hjelm Havn, Kystvej 8, Sakskøbing.
Sommerfugle i Bøtøskoven.
Fre. 10. jul. 2020 kl. 14
Kom og vær med til at se og fange nogle at alle de alm. og
super flotte sommerfugle vi har i skoven, men som du
sjældent ser andre steder - efter turen sættes alle
sommerfugle ud igen. Børn skal følges af en betalende
voksen. .
Pris: 20 kr gratis for børn under 6 år.
Sted: P-plads ved Bøtøskoven, Bøtø Ringvej 50,
Væggerløse.
Havkajak - Holten Strand.
Tor. 16. jul. 2020 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: 100 kr.
Sted: Holten Strand, Holtevej, Nysted.
Sommerfugle i Bøtøskoven.
Fre. 17. jul. 2020 kl. 14
Kom og vær med til at se og fange nogle at alle de alm. og
super flotte sommerfugle vi har i skoven, men som du
sjældent ser andre steder - efter turen sættes alle
sommerfugle ud igen. Børn skal følges af en betalende
voksen. .
Pris: 20 kr gratis for børn under 6 år.
Sted: P-plads ved Bøtøskoven, Bøtø Ringvej 50,
Væggerløse.
Krible Krable - Små Dyr I Vandhullet.
Man. 20. jul. 2020 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: 20 kr gratis for børn under 6 år.
Sted: Fuglsang - Naturlandet, Nystedvej 73 - Smedjen,
Toreby L.
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Krible Krable - Livet I Vandkanten, Bøtø.
Tir. 21. jul. 2020 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: 20 kr gratis for børn under 6 år.
Sted: Østersøparken camping, marielyst, Bøtøvej 243,
Væggerløse.

Krible Krable - Livet I Vandkanten, Nysted.
Ons. 29. jul. 2020 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: 20 kr gratis for børn under 6 år.
Sted: P-plads ved skansen, for enden af Skansevej i
Nysted, Skansevej, Nysted.

Krible Krable - Livet I Vandkanten, Nysted.
Ons. 22. jul. 2020 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: 20 kr gratis for børn under 6 år.
Sted: P-plads ved skansen, for enden af Skansevej i
Nysted, Skansevej, Nysted.

Havkajak - Holten Strand.
Tor. 30. jul. 2020 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: 100 kr.
Sted: Holten Strand, Holtevej, Nysted.

Havkajak - Hjelm Havn.
Tor. 23. jul. 2020 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: 100 kr.
Sted: Hjelm Havn, Kystvej 8, Sakskøbing.
Sommerfugle i Bøtøskoven.
Fre. 24. jul. 2020 kl. 14
Kom og vær med til at se og fange nogle at alle de alm.
og super flotte sommerfugle vi har i skoven, men som
du sjældent ser andre steder - efter turen sættes alle
sommerfugle ud igen. Børn skal følges af en betalende
voksen. .
Pris: 20 kr gratis for børn under 6 år.
Sted: P-plads ved Bøtøskoven, Bøtø Ringvej 50,
Væggerløse.
Krible Krable - Små Dyr I Vandhullet.
Man. 27. jul. 2020 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: 20 kr gratis for børn under 6 år.
Sted: Fuglsang - Naturlandet, Nystedvej 73 - Smedjen,
Toreby L.
Krible Krable - Livet I Vandkanten, Bøtø.
Tir. 28. jul. 2020 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: 20 kr gratis for børn under 6 år.
Sted: Østersøparken camping, marielyst, Bøtøvej 243,
Væggerløse.

Sommerfugle i Bøtøskoven.
Fre. 31. jul. 2020 kl. 14
Kom og vær med til at se og fange nogle at alle de alm. og
super flotte sommerfugle vi har i skoven, men som du
sjældent ser andre steder - efter turen sættes alle
sommerfugle ud igen. Børn skal følges af en betalende
voksen. .
Pris: 20 kr gratis for børn under 6 år.
Sted: P-plads ved Bøtøskoven, Bøtø Ringvej 50,
Væggerløse.
Aftentur i Bøtøskoven.
Tor. 27. aug. 2020 kl. 18.30
Guidet tur på ca. 2 timer. På turen fortælles om skovens
for området særlige natur og naturforhold, naturprojektet
i skoven og balancen mellem benyttelse og beskyttelse.
Pris: 20 Gratis for børn under 12 år.
Sted: P-plads ved Bøtøskoven, Bøtø Ringvej 50,
Væggerløse.
Årets Gang - Fuglsang og Skejten.
Ons. 2. sep. 2020 kl. 10
Guidet tur på ca. 2 timer. På turen fortælles om stedet og
årstidens natur. Husk tøj der passer til årstid og vejr.
Tempoet passer til seniorer - turen er tilrettelagt for
voksne.
Pris: 20 kr Gratis for børn under 12 år.
Sted: P-pladsen til Fuglsang Kunstmuseum, Nystedvej 71,
Toreby L.
Aftentur i Horreby Lyng.
Tor. 3. sep. 2020 kl. 18.30
Oplev den helt specielle stemning i tiden lige omkring
solnedgang, i en helt speciel natur, som du ikke finder
andre steder på Falster. Guidet tur på ca. 2 timer, hvor
naturvejlederen fortæller om naturen og
naturgenopretningsprojektet i højmosen.
Pris: 20 kr gratis for børn under 12 år.
Sted: Horreby Lyng, P-plads syd, Spangvej, Nykøbing F.

www.rundtinaturlandet.dk
Kontakt til Naturlandet om hjemmesiden www.rundtinaturlandet.dk
Mail: naturlandet@guldborgsund.dk
Kalenderen laves i samarbejde med www.kultunaut.dk

Skejten rundt.
Søn. 6. sep. 2020 kl. 14
Over strandengen, gennem rørskoven og
herregårdslandskabet. Naturvejlederen fortæller om
sammenhæng mellem landskab, natur og menneskers
virke. Husk robust fodtøj. ca. 2½ time.
Pris: 20 kr gratis for børn under 12 år.
Sted: Fuglsang - Naturlandet, Nystedvej 73 - Smedjen,
Toreby L.
Årets Gang - Aalholm Hestehave.
Ons. 16. sep. 2020 kl. 10
Guidet tur på ca. 2 timer. På turen fortælles om stedet
og årstidens natur. Husk tøj der passer til årstid og vejr.
Tempoet passer til seniorer - turen er tilrettelagt for
voksne. Vi kører i kortege til turstedet.
Pris: 20 kr Gratis for børn under 12 år.
Sted: P-plads Netto Nysted, Ny Østergade 9A, Nysted.
Årets Gang - Hesnæs.
Ons. 7. okt. 2020 kl. 10
Guidet tur på ca. 2 timer. På turen fortælles om stedet
og årstidens natur. Husk tøj der passer til årstid og vejr.
Tempoet passer til seniorer - turen er tilrettelagt for
voksne.
Pris: 20 kr Gratis for børn under 12 år.
Sted: Hesnæs Havn, Bønnetvej 71, Stubbekøbing.
Roelygter.
Man. 12. okt. 2020 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. 13. okt. 2020 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: 20 kr gratis for børn under 12 år.
Sted: P-plads ved Gedser Odde mellem fyr og
sydspidsen, Gedser Fyrvej, Gedser.
Fuglsang og Gammelholm.
Ons. 14. okt. 2020 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: 20 kr gratis for børn under 12 år.
Sted: Fuglsang - Naturlandet, Nystedvej 73 - Smedjen,
Toreby L.

Stjerner og historier.
Fre. 16. okt. 2020 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 meget varmt tøj (og varm drikkelse). Turen
aflyses ved overskyet vejr.
Pris: 20 kr gratis for børn under 12 år.
Sted: Diget for enden af Marielyst Strandvej,
Mosbregnevej 4, Væggerløse.
Årets gang - Bøtøskoven.
Ons. 21. okt. 2020 kl. 10
Guidet tur på ca. 2 timer. På turen fortælles om stedet og
årstidens natur. Husk tøj der passer til årstid og vejr.
Tempoet passer til seniorer - turen er tilrettelagt for
voksne.
Pris: 20 kr Gratis for børn under 12 år.
Sted: P-plads ved Bøtøskoven, Bøtø Ringvej 50,
Væggerløse.
Årets gang - Spor i Landskabet.
Ons. 4. nov. 2020 kl. 10
Guidet tur på ca. 2 timer. På turen fortælles om stedet og
årstidens natur. Husk tøj der passer til årstid og vejr.
Tempoet passer til seniorer - turen er tilrettelagt for
voksne. Vi kører i kortege til turstedet.
Pris: 20 kr Gratis for børn under 12 år.
Sted: Virkethus, Virketvej 39, Eskilstrup.
Årets gang - Halskov Vænge.
Ons. 18. nov. 2020 kl. 10
Guidet tur på ca. 2 timer. På turen fortælles om stedet og
årstidens natur. Husk tøj der passer til årstid og vejr.
Tempoet passer til seniorer - turen er tilrettelagt for
voksne. Vi kører i kortege til turstedet.
Pris: 20 kr Gratis for børn under 12 år.
Sted: P-pladsen ved Grønsundsvej, Corselitze Hovedeskov,
Grønsundsvej, Nykøbing F.
Årets Gang - Fruens Ege, Valdemarsegen.
Ons. 2. dec. 2020 kl. 10
Guidet tur på ca. 2 timer. På turen fortælles om stedet og
årstidens natur. Husk tøj der passer til årstid og vejr.
Tempoet passer til seniorer - turen er tilrettelagt for
voksne. Vi kører i kortege til turstedet.
Pris: 20 kr Gratis for børn under 12 år.
Sted: P-pladsen ved Grønsundsvej, Corselitze Hovedeskov,
Grønsundsvej, Nykøbing F.
Årets gang - Virketvolden.
Ons. 16. dec. 2020 kl. 10
Guidet tur på ca. 2 timer. På turen fortælles om stedet og
årstidens natur - måske finder vi et træ og danser om,
juleafslutning. Husk tøj der passer til årstid og vejr.
Tempoet passer til seniorer - turen er tilrettelagt for
voksne.
Pris: 20 kr Gratis for børn under 12 år.
Sted: Virkethus, Virketvej 39, Eskilstrup.

