
Tur til Bogense – fra 16/6 til 18/6 2021 

 

1. dag onsdag 16/6: Vi kører med Hårby Turistfart fra Lidl kl. 09.00 til Bogense Hotel. 

Værelserne er først klar om eftermiddagen, men vi må sætte vores bagage på hotellet. 

Når vi er færdige med det, vandrer vi langs digerne, en tur på ca. små 10km.Tilbage på 

hotellet får vi vores værelser og pakker ud. Og så skal vi spise og hygge. 

2. dag torsdag den 17/6: Efter morgenmaden og en god nats søvn, er vi klar til en engtur 

på ca. 8 km, En smuk tur hvor vi kan studere fugle, og på turen kommer vi forbi Bogense 

Marina, som er kåret til Danmarks bedste Marina. Når vi kommer tilbage til hotellet venter 

der kaffe og kringle og senere, læs her:  

• Velkomstdrink, • 4 retters lækker menu (sæson menu)  

• Fri husets vin, øl, vand (fra kl. 18.30 til kl. 21.30)  

• Kaffe med en cognac eller likør 

godnat og tak for i dag. 

3. dag den 18/6: Efter morgenmaden forlader vi Bogense Hotel, ca. kl. 10, hvor 

værelserne skal forlades. Herefter skal vi på bytur, hvor vi skal se Maneken Pis, Kirken, 

Købmandsgården og Torvet bla. Og måske nyde et eller andet.  

Kl. 14 kommer Hårby Turist og henter os ved hotellet. Vi regner med at ankomme Faaborg 

kl 15,00 ca. 

Husk: madpakke og drikkelse til 1. dag. og Evt. håndklæde og badetøj. Der er sandwich til 

torsdag og fredag. 

Pris i alt for hele herligheden Kr. 1380,- (drikkevarer dag 1 og 3 for egen regning) 

Tilmelding og Betaling:  

Skriv dig på tilmeldingslisten i klubhuset. Sidste frist for tilmelding og betaling er onsdag 
den 2. juni. Pengene skal indsættes på klubbens konto: Reg. 0828 konto nr. 120073. 

Angiv dit navn og hvilken tur betalingen dækker. 

 

Turledere: Ingerlise, Randi og Else 

Vi glæ’er os 


