ÅRETS STORE MG BEGIVENHED
MG KLUB WEEK-END
Fredag den 7. september - søndag den 9. september 2018
Så er det igen blevet tid til at tilmelde sig MG klubbens
weekend tur. Vi skal en tur – ikke ud i det blå – men en
tur over det blå. Vi skal nemlig til Samsø, hvor der bliver mulighed for at deltage fredag – søndag (to overnatninger) eller lørdag – søndag (én overnatning).

Transport:
En ting som vi desværre ikke kan arrangere, er færgeturen frem og tilbage. Vi kan ikke få lov at booke billetter til så mange, hvorfor du selv skal sørge for at gøre
dette – både frem og tilbage. Husk at bestille i god tid
og til den rigtige dag!
Overfartstiden er ca. 1 time og 20 minutter med afgang
fra Kalundborg kl. 8.30, 15.50 og 19.20.
Se mere her:
https://www.faergen.dk/service/sejlplaner/
samsoefaergen.aspx
OBS
Book ikke færge, før du har modtaget bekræftelse på
din deltagelse. Du kan naturligvis også vælge at tilbringe nogle dage før eller efter denne tur på det skønne
Samsø. I så fald skal du selv sørge for at booke hotel
før og/eller efter vores MG weekend.

Ballebjerg

Samsø er ganske vist en af vore større små-øer, men
da vi erfaringsmæssigt bliver mange, arrangeres der
flere ture rundt på øen, som man kan deltage i, da nogle seværdigheder ikke kan rumme os alle på én gang,
ligesom parkering til vore mageløse automobiler kan
blive en udfordring. Så vi er nødt til at dele os op i mindre grupper.
Endvidere er afstandene på øen til at overse, og selv
om vi på turene kører en omvej – for at få set mest muligt af øen – satses der på, at der vil være god tid både
lørdag og søndag.
Derfor vil der, ud over
de planlagte besøg, Ballen Badehotel
være mulighed for på
egen hånd, eller sammen med andre deltagere, at besøge steder af interesse. En
liste med forslag udleveres ved start lørdag
formiddag.
Da der på Samsø ikke
findes et hotel, vi alle
kan være på, skal vi
bo på to hoteller i Ballen, nemlig Ballen Badehotel og Det lille
Sommerhotel. Disse
hoteller ligger bogstaveligt talt ved siden af
hinanden.

Det lille sommerhotel

Hvad sker der fredag, lørdag og søndag:
Fredag aften arrangeres fællesspisning og lørdag aftens middag indtager vi på restaurant Bernht, Ballen
Badehotel, som kan rumme os alle. Nogle får så en lille
spadseretur, når aftenen er omme.
I løbet af lørdag og søndag skal vi i mindre grupper
rundt på øen og stifte bekendtskab med nogle af dens
seværdigheder. Vi skal bl.a. se Vesborg Fyr, som er
opført på Valdemar Atterdags Borg fra 1300 tallet,
Samsø Tekniske Museum – det tidligere Austin Museum, som nogen nok allerede kender, Ballebjerg som er
Samsøs højeste punkt. Endvidere Langøre, en i dag
fredet havn, som har været anvendt siden vikingetiden.
Og så skal vi på safari!
Desuden er der mulighed for – blandt meget andet selv at tage en tur i verdens største labyrint, besøge
The Morgan Garage, besøge Lars & Lars og her smage på øen, drikke en kop kaffe på Mårup Havn, besøge
øens vingård, Samsø Energiakademi eller Yduns Have. Og bliver I længere tid på øen, var det måske en
ide at tage 18 huller på en af Danmarks smukkeste
golfbaner – husk at medbringe såvel køller som caddie!

Side 2

MG KLUB WEEK-END
Fredag den 7. september - søndag den 9. september 2018

Tilmelding:

Priser:

Kunne du og din co-driver tænke jer, at være med til at
gøre denne tur til en festlig og underholdende tur, gør
du ét af følgende:

Prisen for fredag – søndag bliver kr. 1.850,- pr. person

Enten mail til:
medlemmgklub@gmail.com
Eller skriv til:
Anlis Nissen, Ewalds Have 40, 4300 Holbæk
Her oplyser du om følgende:
 Ankomst fredag (2 nætter) eller ankomst lørdag
(1 nat)
 Antal personer
 Deltagernes navne
 Hjemme adresse
 E-mail adresse
 Telefonnummer, helst mobil
 Ønske om handicapvenligt værelse (vi har to af
disse værelser til rådighed)
 Hovedret lørdag aften: Ønsker du fisk eller kød
 Særlige forhold som f.eks. allergi m.v.
 Der er ikke mulighed for at medbringe hund på
årets tur

Prisen for lørdag – søndag bliver kr. 1.175,- pr. person
Færgebilletten koster kr.438,- tur/retur.
Husk der er mulighed for at få pensionistrabat for de af
jer, der har den titel på visitkortet!

Deltagerprisen dækker:


Overnatning



Dagens ret fredag aften. Drikkevarer for egen
regning.



Morgenmad lørdag, hvis du deltager alle 3 dage.



Frokostpakke lørdag. Drikkevarer for egen regning.



3 retters middag lørdag aften inkl. kaffe. Drikkevarer er for egen regning.



Morgenmad søndag



Roadbook / rutebeskrivelse



Godt vejr!

Sidste frist for tilmelding er 1. juni 2018:

Afbestilling:

Tilmeldingerne behandles efter ”først til mølle” princippet. Undlad venligst selv at ringe til hotellet!

Skulle du komme i en situation, hvor det bliver nødvendigt at afmelde dig til turen, vil mulig refusion være afhængig af, hvornår afmelding sker. Dog skal der betales minimum 30 % af den ”nøgne” hotelpris. Din
rejseforsikring vil måske dække afbud. Se din police.

Når vi har konstateret, at der er plads, modtager du en
e-mail eller brev (helst mail, så husk at opgive en sådan ved tilmelding) med instruktion om, hvordan du
skal betale.
BETAL INGEN PENGE OG BOOK INGEN FÆRGE
FØR DU MODTAGER BEKRÆFTELSE PÅ DIN DELTAGELSE. Først når du har modtaget bekræftelsen,
skal du foretage betalingen, hvorefter du er fuldbooket
og får en kvittering.

Vi glæder os til at se jer.
Mange hilsner arrangørgruppen:
Jørgen Frode Bakka,
Hans Frederiksen
Torben Olesen

