
CYKEL/BIL-TUR 2020 

mandag den 15. juni – lørdag d.20. juni 
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 (gode 
spisestuemøbler). 

• Vi har forhåndsreserveret 40 pladser, 12 rum med to senge (se foto) og derudover rum 
med tre eller fire senge, enkelte af disse har køjeseng. Alle rum med 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, altså med et program af dagture, som er 
drøftede hjemmefra, men hvor vi først aftenen før – med skelen til vejr og vind – 
endeligt beslutter næste dags tur. Vi cykler i to tempi og vel i gennemsnit 40 km om 
dagen – og håber, at der også er chauffører til biludflugter med mindre, indlagte 
vandreture. 

• Vi prøver igen i år at finde plads til at transportere cyklerne selv, men ved godt, at det 
måske bliver nødvendigt at få en mindre gruppe (elcykler?) transporteret med DSB. 

• Turen koster 2000 kr, som dækker ophold og mad. De faktiske udgifter er større, men i 
anledning af jubilæumsåret er det besluttet at yde et tilskud fra klubbens kasse på 500 
kr pr. deltager. 

• Drikkevarer ved aftensmåltid og om aftenen skal købes på stedet (25/20kr for øl/vand og 
175kr for 1 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. 

• Man afregner selv kørsel med sin(e) chauffør(er): (1,50 kr/km delt ligeligt mellem 
personerne i bilen). 

• Der skal ved tilmelding lægges et depositum på 500 kr – og tilmelding foregår ved kontakt 
til Ulla Mejlvang – tlf. 61277982 – umejlvang@gmail.com  
eller Kirsten Grilmer – tlf. 31956585 – grilmer.kirsten@gmail.com 

Tilmelding i perioden fra 21. marts til 15. maj. Nærmere følger sidst i maj måned i forbindelse 
med et lille onsdagsmøde. Forhåbentligt venter der os en god jubilæumstur! JJ Bestyrelsen. 


