SMF

Svampexkursioner i Harz (Tyskland)
22 – 28 oktober 2017

Under en vecka i oktober 2017 är SMF-medlemmar välkomna till Wernigerode (Sachsen-Anhalt,
Tyskland) för svamputflykter i ädellövskogar, bokskogar, naturbetesmarker och kalktorrängar i och
kring Nationalpark Harz [http://www.nationalpark-harz.de/]. Vi blir guidade av personal från nationalparken, lokala mykologer och Thomas Schultz som sedan många år har inventerat svamp i området och driver en hemsida om svampar i Harz: [http://www.brockenpilz.info/]. På hans hemsida
finns även en nedladdningsbar fynddatabas. Våra fynduppgifter under veckan i Harz kommer att
rapporteras till fynddatabasen. SMF har hyrt en arbetslokal i Hasseröder Burghotell (Wernigerode)
som står till vår disposition måndag – fredag.

Tid

22 – 28 oktober 2017
Söndag 22/10: ankomst eftermiddag/inkvartering och start ca 19.00
Måndag 23/10 – fredag 27/10: exkursioner och bestämningsarbete
Lördag 28/10: avslutning vid frukost; utcheckning

Plats

Wernigerode, Harz, Sachsen-Anhalt, Tyskland.

Anmälan

Skicka din anmälan till Mikael Jeppson [jeppson@svampar.se] senast den 30 maj 2017. Samtidigt
betalar du in deltagaravgiften 700:- på SMF:s bankgiro 5388-7733. Ange ”Tyskland” + ditt namn
i meddelandefältet. Invänta bekräftelse på din anmälan och boka sedan omgående mat och logi. Du
erhåller din turordningsplats när deltagaravgiften har registrerats på SMF:s konto. Deltagarantalet är
begränsat till 20 personer så vänta inte för länge med din anmälan.

Slottet i Wernigerode.
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Boende (inkl. frukost och kvällsmat)

Boendet bokas och betalas av var och en själv direkt till hotellet i Wernigerode – uppge bokningskod ”Brockenpilz”. Bokning kan göras på tyska
eller engelska, senast 2017-06-30. I priset (per
person/natt) ingår frukostbuffé (07.00–10.00)
och kvällsmat (18.00–21.00), alkoholfria drycker, öl och kaffe; likaså fri tillgång till Hotel-Fitness-Center och WLAN/SKY mm. Erbju-andet
gäller vid bokning senast 2017-06-30. Hotellets
avbokningsregler gäller (Avbokning = Stornierung).
Dubbelrum
(2 pers): 75 €/pers/natt (150 €/rum/natt)
Enkelrum
(begränsad tillgång): 90 €/pers/natt
Hasseröder Burghotel
Langer Stieg 62
D-38855 Wernigerode
Tel. +49(0)3943-51460
E-post: info@hasseroeder-burghotel.de
Web:
www.hasseroeder-burghotel.de

Lunch

Centrum av Wernigerode består av korsvirkeshus. Rådhuset har anor från 1200-talet.

Frukost och kvällsmat ingår i rumspriset. Lunch kan köpas till på hotellet (Lunchpaket 8.50 €/dag;
beställ i så fall själv i samband med bokning) eller köpas individuellt i affär (bröd, korv, ost etc efter
eget tycke och smak). Vi kommer att äta lunch i fält.

En kalktorräng strax öster om Wernigerode.
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En vidsträckt betesmark känd
för sina vaxskivlingar och andra
ängssvampar i Nationalpark
Harz.

Resa

Individuell resa till och från Wernigerode. I samband med exkursioner samåker vi i egna bilar.
Nationalparksdirektionen ombesörjer körtillstånd i nationalparken.
Bil
Avstånd med bil ca 620 km Malmö – Wernigerode via Rødby – Puttgarten (färja www.scandlines.se);
ca 600 km via Gedser – Warnemünde (färja www.scandlines.se); ca 660 km via Trelleborg – Sassnitz
(färja www.stenaline.se).
Tåg
Tågförbindelser till Wernigerode via Köpenhamn/Hamburg (www.deutschebahn.de).
Flyg (avstånd från Wernigerode): Hamburg (283 km); Berlin (240 km); Hannover (132 km).
Har du frågor, hör av dig till Mikael Jeppson (jeppson@svampar.se).
Välkommen till spännande svampaktiviteter i Wernigerode!
Mikael
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