Ø-tur til Langeland
10-12. september 2013
Ældreidræt

Vi skal bo på Bøstrup Strandgård,
der ligger i naturskønne omgivelser
på Nordlangeland – kun 400 m fra
Langelandsbæltet.
Ejendommen består af tre længer:
 Værtsparrets privatbolig
 Bygning 1 med 9 værelser, fælles bruserum og toiletter på gangen
 Bygning 2 med sal til 100 personer, køkken, 6 værelser, fælles bruserum og toiletter på gangen.
Udendørs er der bl.a. mulighed for petanque, volleyball og krolf. Indendørs kan man hygge sig med
bordtennis og bordfodbold, og der er gratis trådløst internet til alle betalende gæster.
Området
Langeland byder på mange spændende attraktioner og seværdigheder, bl.a. Rudkøbing, Tranekær slot
og slotspark, Skovsgård Gods (tyendemuseum, vogn- og skovbrugsmuseum), koldkrigsmuseet
Langelandsfortet, vilde heste og naturskønne områder med vandrestier på Sydlangeland samt Tåsinge
med Valdemars Slot.
Priser
Prisen er kr. 810, som inkluderer:
 2 overnatninger i dobbeltværelse
 2 x morgenmad
 2 x aftensmad med dessert
 2 x smør-selv madpakker inkl. et stk. frugt
Prisen inkluderer madlavning, servering på buffet, opvask
samt slutrengøring.
Transportudgifter betales direkte til chaufføren.
Sengelinned og håndklæder skal medbringes. Det kan lejes
for kr. 60 pr. sæt, hvis man selv lægger det på. Hvis værtsparret skal lægge det på, koster det kr. 85.
Kaffe kan købes for kr. 20 pr. kande (hvis man f.eks. vil have
kaffe med på tur).
Kaffe og kage koster kr. 25 pr. person pr. gang.
Drikkevarer kan købes til kr. 10 for øl og ½ liters sodavand og
kr. 60 pr. flaske vin. Kontant afregning inden afrejse.
Tilmelding
På grund af sommerferieperioden skal tilmelding ske på
enten telefon: 31 95 65 85 eller e-mail: grilmer.kirsten@gmail.com senest 17.07.2013 (max. 30 deltagere).
Hele beløbet skal betales senest 31.07.2013 på konto 3627 0000316334. HUSK at angive navn på
indbetalingen, så kassereren kan se, hvem indbetalingen er fra.

Du kan finde flere informationer om Bøstrup Strandgård på dette link: http://www.bs23.dk/

