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Forårstur til Skagen

Torsdag, fredag, lørdag og søndag d. 9.10.11. og 12. maj 2019
Vi skal bo på Foldens Hotel i Skagen, hvortil vi ankommer torsdag eftermiddag. Der spiser vi morgenmad fredag, lørdag og søndag samt middag torsdag og lørdag aften.
Vi kører fra Jægerspris torsdag den 9. maj kl. 08.00 og er hjemme søndag den 12. maj ca. kl. 19.00.
Med besøget på Skagen opfylder vi en del af medlemmernes ønske om at stifte bekendtskab med
denne del af Danmark. Da et besøg i Skagen betyder en del transporttid, har vi valgt en firedagstur,
således at der udover de to rejsedage, bliver et fyldigt program for museumsbesøg og sightseeing
m.m.
Fredag arrangeres byrundtur med guide, tur til Grenen og museumsbesøg. En del af dagen får I nogen
tid til egen rådighed. For de morgenfriske er der mulighed for at besøge fiskeauktionen. Fredag sørger I selv for frokost og aftensmad et sted i byen. Lørdag benytter vi os af bussen til en rundtur langs
vestkysten med besøg bl.a. på Børglum Kloster og på Nordsømuseet i Hirtshals. På denne tur indtages
frokosten på et spisested i Lønstrup.
På ud- og hjemrejsedagene vil blive indlagt indslag og pauser i det omfang tiden tillader dette.
Prisen er 3.500 kr. pr. person i dobbeltværelse + tillæg 400 kr. pr. person i enkeltværelse. Prisen er
for hotelophold med middag torsdag og lørdag, frokost lørdag og søndag samt entreer, buskørsel og
kaffe i bussen m.m.
Tilmelding kan ske fra fredag den 4. januar 2019 kl. 09.00 efter først til mølle princippet. Tilmelding
sker til Joel Hermansen på tlf. 47531657 eller mail joelhermansen@turbopost.dk. Maksimum for deltagerantal er 50.
Vi glæder os til en spændende tur med dig/jer.
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