
Ø-tur 2019  

tirsdag den 10. september – fredag den 13. september 

 

Årets Ø-tur går til Als, hvor vi skal bo i tre dage (mange har ønsket at prøve at forlænge Ø-turen i forhold til den traditionelle 

2-dages-tur).  Turen ledes af de bestyrelsesmedlemmer, som kommer til at deltage.  

Vi skal bo på Vollerup Vandrerhjem – og har her bestilt ophold+fuld forplejning+opredte senge, så på mange måder lægger vi op 

til en lidt luksus-præget tur!  Vi må dog regne med, at der også er andre gæster, men vi får vores egen afdeling (Solgården). 

TIRSDAG: Vi ankommer ca. kl. 15.00 til Danhostel Sønderborg (Mommarkvej 22, 6400 Sønderborg). Kaffe og kage ved ankomst 

og info om værelsesfordeling og nøgler. Eftermiddagen kan bruges til at se den lokale kunst og mini-dyrepark – evt. også at spille 

minigolf. Aftensmad kl. 18.30. 

ONSDAG: I forbindelse med morgenmad smøres madpakker. Kl. 10 kører vi til Dybbøl Mølle med mulighed for at se det nu 

udvidede historiecenter Dybbøl Banke og/eller at gå en tur ved skanserne. Om eftermiddagen kører vi til Gråsten Slot og får 

fortalt/repeteret slottets historie. Derefter en fælles tur i kirken (åben 14-16), parken og dammene. Aftensmad kl. 18.30. 

TORSDAG: I forbindelse med morgenmad smøres madpakker. Kl. 10 kører vi til hertugernes by, Augustenborg, får fortalt 

slottets historie og går tur i den store park med blomster samt i skulpturparken Augustiana, byen og havnen. Om eftermiddagen 

er der en guidet bytur i Gl. Sønderborg, hvor vi også ser byen fra oven i det nye Alsik hoteltårn. Sidst på eftermiddagen ”frit 

valg”, hvor også besigtigelsen af Sønderborg Slot på egen hånd er en mulighed. Aftensmad kl. 18.30. 

 FREDAG: Der smøres ikke madpakker i forbindelse med morgenmaden.  

Hvis en mindre gruppe ønsker en anden dagtur (ex. Danfoss Universe) er det naturligvis ok – og ellers er der om turen besluttet: 

 Vi får seks 4-personers-rum, fire 2-personers-rum og to enkeltværelser. Der er badeværelse til hvert af rummene. 

 Bestyrelsen fordeler pladserne. Der vil være fra 1-4 personer i hvert soverum. 

 Vi regner med max. 34 deltagere. Ingen af disse skal i en overkøje. 

 Husk at sengetøj og håndklæde kan blive hjemme denne gang!  

 Man klarer selv sin madpakke til tirsdag. 

 Aftensmaden (serveres som buffet) inkluderer også 1 gl. vin, en øl eller en vand. 

 Ved aftenhyggen må man ikke medbringe egne drikkevarer. 1 fl. Husets vin koster 150 kr og 1 øl/vand: 25 kr. 

 Turen koster 1500 kr/deltager (excl. køreudgifter til chauffør og drikkevarer ved aftenhyggen) – og der betales til 

Ulla Mejlvang på foreningens girokonto (SparNord reg.nr. 9897 kontonr. 4560923843). 

 Tilmeldingslister lægges frem i klubhuset de to første onsdage i august. Derudover kan man tilmelde sig hos Kirsten 

Grilmer (grilmer.kirsten@gmail.com – tlf. 31956585) eller hos Ulla Mejlvang (umejlvang@gmail.com – tlf. 61277982).  

 Tilmelding til turen kan påbegyndes fra den 22. juli og betaling (det fulde beløb) skal ske, før tilmelding er endelig 

godkendt. 

 Tilmelding senest onsdag den 14. august – og  lige op til turen kommer der besked om fordeling i biler, 

værelsesfordeling og evt. andre praktiske forhold.  Med håb om GOD TUR!  
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