MG KLUB WEEK-END
Fredag den 18. september - søndag den 20. september 2020
Så er det igen blevet tid til at tilmelde sig MG klubbens
weekend tur, som denne gang foregår på skønne Als.
Vi mødes på Hotel Scandic Sønderborg, Ellegårdsvej 27, 6400 Sønderborg i løbet af fredag eftermiddag. Om aftenen er der fælles middag kl. 19.00.
Lørdag er der fælles afgang fra hotellet kl. 10.15, hvor
vi skal ud at se nogle af Als mange seværdigheder. Vi
kører i mindre grupper.
Vi er hjemme på hotellet igen ca. kl. 15.30. Derfor er
der også tid til at fordybe sig i nogle af de mange seværdigheder, vi kommer forbi, hvis man ønsker dette,
eller tage et smut over til Dybbøl Mølle.
Lørdag aften serveres en 3 retters menu på hotellet kl.
19.00. Drikkevarer for egen regning hele weekenden.
Efter morgenmad søndag er der afgang kl. 10.15. Nu
går køreruten nord over mod Kolding og den gamle
Lillebæltsbro. Vi spiser frokost på naturcenter Hindsgavl på Fyn.
Medbring eventuelt bord og stole.

Tilmelding:
Enten mail til:
medlemmgklub@gmail.com
Eller ring til:
Anlis Nissen 2241 5706
Her oplyser du om følgende:
 Ank. fredag (2 nætter) eller ank. lørdag (1 nat)
 Antal personer
 Deltagernes navne
 Hjemme adresse
 E-mail adresse
 Telefonnummer, helst mobil
 Særlige forhold som f.eks. allergi m.v.
 Medbringer hund (tillæg kr. 200,- pr. nat)

Sidste frist for tilmelding er 1. juli 2020
Tilmeldingerne behandles efter ”først til mølle” princippet. Der er forudbestilt 50 værelser. Giv besked,hvis
værelset ønskes i stueplan).
Når vi har konstateret, at der er plads, modtager du en
e-mail med instruktion om, hvordan du skal betale.

Priser:
Fredag - søndag 3 dage (2 nætter) kr. 1.750,00 pr. person i delt dobbeltværelse
Lørdag - søndag 2 dage (1 nat) kr. 1.080,00 pr. person
i delt dobbeltværelse
Fredag - søndag 3 dage (2 nætter) kr. 2.500,00 pr. person i enkeltværelse
Lørdag - søndag 2 dage (1 nat) kr. 1.450,00 pr. person
i enkeltværelse

Deltagerprisen dækker (afhængig af antal
dage):









Overnatning
Aftensmad fredag aften. Drikkevarer for egen
regning
Morgenmad lørdag, hvis du deltager alle tre dage
Madpakke To-Go lørdag. Drikkevarer for egen
regning
3 retters middag lørdag aften. Drikkevarer for
egen regning.
Morgenmad søndag
Madpakke To-Go søndag. Drikkevarer for egen
regning.
Rutebog/rutebeskrivelse

Afbestilling:
Skulle du komme i en situation, hvor det bliver nødvendigt at afmelde dig til turen, vil mulig refusion være afhængig af, hvornår afmelding sker. Din rejseforsikring
vil måske dække afbud. Se din police.
Vi glæder os til at se jer.
På arrangørernes vegne
Claus Poulsen og Jesper Eriksen

