
Ø-TUR 2021 
fredag den 3/9 – tirsdag den 7/9 2021 

Danhostel Faxe, Østervej 4, 4640 Faxe. 

  

 Vi skal bo på vandrehjem (hostel) med den gode comfort, som er blevet standard for 

sådanne. 

 Vi spiser i eget lokale og har også eget lokale om aftenen. 

 Vi har forhåndsreserveret 40 pladser. Der er få rum med to senge og derudover rum med 

tre eller fire senge; disse har køjesenge. Alle rum har eget badeværelse. 

 Faxe ligger jo i Sydøstsjælland og lige op til Faxe kalkbrud. Der er kort afstand til Faxe 

bugt og 24 km til nærmeste stationsby, Næstved. 

 Turen vil være som kendt fra de senere år, med et program af planlagte dagture. Der vil 

være ture til Skovtårnet, Haslev og til Stevnsfortet. 

 Man er velkommen til at vælge at medbringe cykel. I så fald skal man i år selv sørge for 

såvel transport af cykel som planlægning af sine ture. 

 Turen koster 2000 kr, som dækker ophold og mad. Man afregner kørsel med sin(e) 

chauffør(er): 1,50kr/kørt km delt ligeligt mellem personerne i bilen. 

 Drikkevarer ved aftensmåltid og om aftenen skal købes på stedet (25/20 kr for øl/vand 

og 175 kr for en fl. vin). Dette er anderledes end vi plejer , og nogle vil nok finde det 

dyrt, MEN….det er bestyrelsens fælles holdning, at stedets politik skal respekteres.  

 Tilmelding foregår ved kontakt til Ulla Mejlvang – tlf. 61277982 – umejlvang@gmail.com  

eller Kirsten Grilmer – tlf. 31956585 – grilmer.kirsten@gmail.com 

 Ved tilmelding betales det fulde beløb til reg.nr. 9897 kto. 4560923843. 

 Man skal ved tilmelding melde, om man kører selv, hvor mange, der evt. kan køre med 

eller om man ønsker kørelejlighed. Man skal også oplyse, om man er frisk for at benytte 

sig af en overkøje (evt. madrassen trukket ned på gulvet). 

 Tilmelding senest den 1. august. 

 Bestyrelsesgruppen, som står bag turen er Birte, Fie og Kirsten. Disse foretager også 

værelsesfordelingen og udsender denne sammen med kørselsfordeling. 

Med håb om ”et godt nyt fælles eventyr”!  
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