Pris pr. person
Dobbeltværelse:
Enkeltværelse:

1.295 kr.
1.395 kr.

Prisen er inkl. kaffe/hjemmebag, madpakke, bus til og fra marsken, guide, suppe,
overnatning, morgenmad og frokost. Der
er linned og håndklæder på værelset.
Værelset er til rådighed til kl.10 på afrejsedagen.
NB: Turen kan gå over grænsen til Tyskland, så husk PAS og Blå sygesikringskort. Og gerne praktisk fodtøj og varmt
tøj, da det kan blive koldt i skumringen.

Tilmelding
Klik ind på hjemmesiden:
www.loegumkloster-refugium.dk og find
programmet, hvor du kan tilmelde dig. Du
kan også maile eller ringe - se info nedenfor.
Når du har tilmeldt dig, vil du modtage en
bekræftelse med betalingsoplysninger.
Betalingen bedes foretaget forud for opholdet.
Ønsker du en ekstra overnatning inkl.
fuld forplejning før eller efter programmet
er der mulighed herfor til en særpris pr.
person på 595 kr.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
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Om Løgumkloster Refugium
I 1960 blev Refugiet etableret med det mål at skabe rammer for ro, fordybelse og nye
erkendelser tilrettelagt på folkelig, national, kulturel og kirkelig baggrund. Refugiet blev
tegnet af Rolf Graae og Richard Aas i slutningen af 50’erne. De 47 værelser, pejsestue,
spisesal og øvrige fællesrum med designklassiske møbler er centreret omkring den
skønne atriumhave. Fra Refugiet er der direkte adgang til det middelalderlige
cistercienser-kloster og den smukke klosterkirke.
Refugiet ligger i et skønt naturområde med Bredeå, der slynger sig igennem landskabet,
og med Draved skov og Kongens Mose ikke langt herfra. Vi må heller ikke glemme
Løgumkloster by, der ligger her med de mange hvide huse og markedspladsen, og
hvor kirkeklokkerne og Frederik IX’s Klokkespil klinger smukt i vinden.

Sort sol
10. september 2022
16. september 2022
24. september 2022
8. oktober 2022
14. oktober 2022
15. oktober 2022
16. oktober 2022

Velkommen
De tusindvis af stære, der danser i
himmelrummet, før de går til ro i tagrørene, er et unikt syn. Oplev dem
danse over det sønderjyske flade
marskland i efterårsskumringen.

14.00

Værelset er klar

14.30

Kaffe og hjemmebag i Pejsestuen

15.00

Velkommen på Refugiet

Der er mulighed for at bo på Refugiet
og tage på Sort Sol Safari på udvalgte dage i efteråret.

ca. 16.00 Busafgang fra Refugiet til marsken - husk madpakken, der er
klar i spisestuen umiddelbart inden afgang.
*
* 8. oktober er der afgang med bus kl. ca. 15.30

Kom på Refugiet om eftermiddagen til
kaffe og hjemmebag.
Klokken ca. 16.00 (den 8. oktober er
der afgang ca. kl. 15.30) kan du stå
på bussen for enden af vejen med en
madpakke i tasken. Turen går ud i
marsklandskabet, hvor en guide fortæller om stærenes liv. Og så venter
man i skumringen på de tusindvis af
stære.

20.30

Når solen er gået ned, går turen hjemover igen. Her venter en varm tallerken suppe og et dejligt værelse.

Det er muligt at komme før eller blive
nogle dage efter, og det er også muligt at købe ekstra forplejning som fx
frokost på ankomstdagen.

ANKOMSTDAG

Retur på Refugiet, hvor der serveres en tallerken varm suppe

AFREJSEDAG
7.45 9.15

Morgenmad
Formiddagen kan bruges på en gåtur i by og/eller skov

Lørdag
Søndag

Morgensang i Kapitelsalen kl. 9.15
Højmesse i Løgumkloster Kirke kl. 10.30

12.00

Frokost
Afrejse - farvel og tak for denne gang!

