FORLÆNGET WEEK-END
FRA NÆSTVED TIL EIDEREN
Fredag d. 9. august til mandag d. 12. august.
Turen er med bus, afgang fra Næstved fredag den 9/8. Mødetid er 08.30, afgang kl. 09.00 kl. fra den gl.
Gardehusarkaserne, Skyttemarksvej. Herfra kører vi via Storebæltsbroen til Flensborg og videre til
Jardelund og besøger LASSENS MINDEMUSEUM, og videre herfra til kirkegården hvor familien Lassen
er begravet, og der er også et krigsmindesmærke. Så skal vi til Flensborg Kirkegård og se Istedløven på
sin rette plads. Herfra kører vi til kursuscenteret Christianslyst i Süderbrarup hvor vi skal indkvarteres i
dobbeltværelser. Husk badetøj, der er udendørs opvarmet swimmingpool
Lørdag kl.09.30 kører vi til Slesvig by. Der skal vi se Domkirken, kirkegården og den gamle bydel inden
vi kører videre til Dannevirke. Der vil være mulighed for og gå ud i terrænet, eller komme ind og se
museet. Herefter retur til Christianslyst.
Søndag kl.09.00 går turen til Friedrichstadt, Nordtysklands ”Lille Amsterdam”. Her skal vi på sejltur på
kanalerne, der forbinder floderne Eideren og Treene, og en guidet rundvisning i den gamle bydel. Så lidt
tid på egen hånd, incl. egen frokost. Så måske en overraskelse på hjemturen.
Mandag kl.09.00 er det afrejsedag, så efter morgenmad og kuffertpakning går turen mod grænsen, vi
skal se Kobbermøllen, en hel lille landsby i lighed med Nyboder, opbygget omkring et metalstøberi. Her
deles vi i 2 hold med guide. Vi skal også lige nå forbi en grænsebutik, ca. 1½ times ophold, incl. egen
frokost. Herefter kører vi retur til Næstved, og vi forventer at ankomme ca. kl. 18.00.
Pris for hele herligheden er per person i delt dobbeltværelse kr. 2.645,00.
Tillæg for enkeltværelse kr. 300,00
Indeholdt i prisen er:
Busturen fra Næstved til Slesvig, incl. alle udflugtsture
Indkvartering i delt dobbeltværelse
Halvpension (fredag aften t.o.m. mandag morgen) d.v.s. frokoster er for egen regning.
Sejltur, guider og entreer som beskrevet.
Ikke indeholdt i prisen er:
Frokost alle 4 dage.
Tur tilrettelæggere er:
Carl C. Hansen, Forsvarsbrødrene af 1879 & Helmuth Hansen, Pionerforeningen.
Chauffør er: Bo Nielsen, Forsvarsbrødrene af 1879.
Kassemester er. Normann Hansson, Soldatersamvirket.
Tilmelding til Carl C. Hansen på mail: carlrita@turbopost.dk eller tlf. 2145 2972 eller
Helmuth Hansen på mail: pioner.hhh3@gmail.com eller tlf. 2395 8097
Tilmelding med navne, telefonnummer og mailadresse.
Der er 53 pladser efter først til mølle princippet.
Deltagerbetaling til Sparekassen Sjælland reg. 5292 kontonummer 0000304467
Din tilmelding er først gældende når indbetaling er registreret!!

