Sommertur 2020
Meget af det, vi har haft planlagt i 2020, er blevet aflyst på grund af den krise hele verden er
igennem. Alligevel prøver vi nu at lave en sommertur i Danmark. Turen er selvfølgelig
tilrettelagt, så vi kan holde god afstand, og i værste fald parkere og sidde i grupper af 10
personer, og turen bliver kun gennemført, hvis myndighederne giver grønt lys for sådanne
arrangementer.
Vi starter fredag d. 24. juli med at
mødes fra formiddagen på
Aalsbogaard Lystfiskersøer,
Store Landevej 125, 5560 Årup
Indkørsel: N: 55º25'36” E:10º01'11”
www.aalsbogaard.dk/
Lørdag d. 25. forlader vi tidligt denne plads for at køre til
Agger VIN & PARKGOLF, Ungersbjerge 7, 5683 Hårby.
Her skal vi tilbringe dagen med hygge, prøve at spille denne form
for Golf, og se en fantastisk smuk vingård. Der vil i løbet af
dagen blive lavet en turnering, ligesom der vil blive arrangeret en
guidet tur i vinmarkerne med efterfølgende vinsmagning. Lørdag
aften er der fællesspisning i teltet med en fin sommerbuffet.
Denne spisning er indregnet i turens pris. N: 55º11'18" E:
10º02'02" www.agger-vin.dk
Søndagen d. 26. forlader vi Agger
Vin for at køre mod Langeland, hvor
vi skal være 3 nætter fordelt på 2
pladser. Vi skal på Langeland overnatte i Bagenkop og Rudkøbing. På
Langeland er der rig mulighed for at
besøge en del seværdigheder, der er
blandt andet de vilde heste ved
Bagenkop.
Måske N: 54º43'27" E: 10º41'31"
Skovsgaard Gods N: 54º50'41" E: 10º45'07" som i dag driver et lille
landbrugsmuseum og økologisk landbrug. www.skovsgaard.dn.dk/omskovsgaard/ Vi skal også forbi Tranekær Slot. Der vil i Tranekær
være mulighede for at få en frokost i den gamle hestestald. En af
dagene mener jeg også, vi bør tage en cykeltur til Strynø.

Onsdag d. 29. kører vi atter mod Fyn, hvor vi skal overnatte på
Refsvindinge Bryghus, Nyborgvej 80, 5853 Ørbæk. Her vil
der være muligheder for at smage på det lokale øl, og vi får
tændt op i grillen, så i kan vælge at komme med jeres egen
mad, eller vi kan bestille noget, se bestillingsliste.
N: 55º17'25" E: 10º42'05" www.bryggerietrefsvindinge.dk

Torsdag d. 30. skal vi ud på Hindsholm, hvor vi overnatter på en 3stjernet campingplads. Fyns Hoved Camping, Fynshovedvej 748, 5390
Martofte.
N: 55º36'26" E: 10º36'23"
www.fynshovedcamping.dk/

Fredag d. 31. kører vi til Odense, hvor vi skal besøge et lille
glasværk, hvor lokale glaskunstnere arbejder og sælger deres
varer. Vi skal overnatte på deres P-plads Havnegade 13, 5000
Odense C. Herfra er der ikke langt at gå eller cykle op i byen for
at spise, eller bare gå en tur på havnen og nyde dette nye område
af Odense. www.odenseglasvaerk.dk N: 55º24'29" E: 10º42'05"
Lørdag d. 1. august begiver vi
os til Otterup Lystbådehavn,
hvor vi, som afslutning på vores
rundtur, skal have en god fest,
med en 3-retters menu og et tre
mands orkester til at underholde
og spille op til dans.
www.otteruplystbaadehavn.dk/

N: 55º31'34" E: 10º28'16"

Begge dage har vi disse lokaler, bad og toilet til rådighed, så her kan der festes, selv om vi får
dårligt vejr.
Søndag d. 2. august er der mulighed for at tilkøbe Brunch. og resten at dagen er så beregnet til bare
at slappe af og få spritten ud af kroppen, så vi mandag kan køre videre på betryggende vis.
Denne tur byder på 10 overnatninger, mad lørdag d. 25. juli og lørdage d. 1. august er der
mad og dans. Prisen for disse 10 dage incl. 2 gange mad og levende musik er kun 2950,Vi håber på, at dette har jeres interesse, og da der kun er plads til 25 vogne, gælder først til mølle,
Tilmelding på hjemmesiden www.camperture.dk
Yderligere info kan fås på telefon 40373767. Alle, der er tilmeldt, vil senest 8 dage før afgang
modtage en beskrivelse af en kørerute og ting, vi mener, i bør besøge / køre forbi på jeres vej
til næste overnatning. Her på Fyn og øerne er der meget, vi kan anbefale jer at se.
Da vi i prisen kun har indregnet de to store middage, vil der blive lavet en liste, hvor i kan
bestille mad og andet til nogle af de andre dage. Den vil blive fremsendt til dem, der er
tilmeldt, når jeg har de sidste ting klar.Bestillingssedlen skal returneres til mig senest 1. juli,
så vil i modtage en særskilt regning på det i bestiller. (man kan ikke forvente, der er mad, når
vi ankommer til en ny plads, såfremt det ikke er forudbestilt) der må generelt tages egen
drikkelse med til alle måltider, men lige på vingården og bryggeriet ser vi gerne, at i også
køber noget der.
Da vi endnu ikke kender myndighedernes udmelding vedrørende forsamlingsfrihed, skal
beløbet, som i modtager en regning på, først betales 1. juli 2020.

