
Weekend tur til Samsø  

Dato den 8. juni til 10. juni 2018. 

Så er Sjællands Motor Veteraner weekend tur på vej, og i år går 
turen til Samsø som er solskins ø. 

Program for denne fantastiske tur er følgende: 

Fredag: mødested Kalundborg havn 8.15 (afgang 8.30 ) 

Ankommer til Ballen, (Samsø) hvor vi skal en tur ud at se, hvad øen 
kan byde på. Turen er ikke fastlagt endnu, men nærmere program 

ved tilmelding følger. Herefter får vi vores hytter på Ballen 
Strandcamping. Dette er 6 mandshytter, men vi deler dem op til 4 

mands hytte, så I evt. selv har et bud på, hvem I vil dele hytte med.  

Vi håber at der ligesom sidste år, er nogle søde personer, der har 
tage hjemmebag med, så vi kan nyde eftermiddagen med kaffe og 

kage. 

Aftensmaden handler Allan ind til og sørger for gode bøffer til 
grillen, som vi hjælpes ad med at tilberede.  

Lørdag: 

Morgenmad som camping mutter sørger for i vores fælles 
samlingstelt. 

Så skal vi på tur på hele øen og se forskellige seværdigheder. 

Når vi så er godt brugt og kommer hjem til campingpladsen, er der 
god hygge, og til aften er der bestilt 

 Helstegt Pattegris med div. tilbehør som camping mutter igen står 
for.  

 



Søndag: 

Der er morgen buffet som camping mutter igen står for, derefter er 
oprydning i hytterne og så mod Sjælland kl. 13.45. 

Der er bestilt 12 hytter = 48 personer og 24 færgebilletter = 24 biler. 

Pris. max 1000 kr. pr næse. Børns næser halv pris. 

Færgebillet t/r (en bil og max 6 personer 450 kr.) og drikkelse skal 
man selv betale. Færge billetten har klubben reserveret og betalt, 
så derfor skal de 450 kr. også indbetales sammen med den øvrige 

betaling. 

Tilmelding og information til Allan 30 53 96 35. Sidste frist for 
tilmelding er d 22-4-18, og det er først til mølle princip.  

Venlig hilsen Ø rådet. 

 Mette, Preben, Susanne, Allan. 

  

 

 


