Weekend tur til Holbæk området.
Dato den 24. til 26. maj 2019.
Så er det tid for en god weekend tur på Sjælland.
Program for denne vidunderlige tur er følgende:
Fredag: mødested Sorø Akademi kl 9.30
Afgang ud i det blå hvor vi sætter næsen mod Tempelkrogens Familie Camping, som ligger ved Vipperød
mellem Roskilde og Holbæk.
Der er der reservert hytter og værelser til 24 personer, men da det jo er her på sjælland, kunne det være en
mulighed at tage sin egen campingvogn med, hvis man har en. Det betyder at vi kan kommer nogle flere
med. Der er plads til 40 i fællesrummet som vi har lejet, og hvor vi vil nyde vores måltider, som vi lavet ved
fælles hjælp . Det skal siges at camping fatter, gerne vil stå for noget af det.
Program for turen er jo ikke lavet endnu, men vi tænker, at lørdag vil vi tage færgen over til Orø og tage r
derfra med trækfærgen og evt. til Egholm slot og ser deres museum. Dette er en mulighed. Forslag
modtages.
Vi skal jo heller ikke glemme hyggen, og vi skal nyde hinanden selskab med god mad og drikke lørdag.
Søndag er det oprydning og afsked med hinanden.
Pris for denne tur.er så billigt som muligt.
Det afhænger af hvad indgange og div. koster, men fra de andre weekend ture har jeg sagt max 1000 kr. og
folk har fået penge retur,
Pris ved tilmelding 600 pr person. Så afregner vi om søndagen, når turen er ved at være slut .
Drikkelse står man selv for.
Hvis man tager campingvogn med, må man selv bestille plads og afregne med campingpladsen, men husk
at sige at man hører til SMV- selskab. Så kommer man i nærheden af hytterne.

Tilmelding og information.til Allan 30 53 96 35.
Sidste frist er 2-4-2019.og det er først til mølle princip.
Preben og Allan vil prøve at vi får en god tur. Vi glæder os til god Hygge.

