
Kr. Himmelfart 2020 på Sjælland 
21. maj til 24. maj 2020 

 

-legeplads       de sjællandske veje       hvor vi i GTC-medlemmer inviteres til at se min nye           

overvejende grad vil kører på Marguerite Ruten – med afstikkere til spændende oplevelser. 

Med Ringsted som udgangspunkt, vil vi komme både nord og syd på Djævleøen  

Indkvartering på Danhostel Ringsted, med morgenmad, og smør-selv madpakke. 

Der er reserveret 15 værelser. 

2 personer i et værelse, 3 nætter + morgenmad + madpakke 1.170 kr. pr. person 

Der kan tilkøbes linnedpakke, inkl. håndklæde, til 65 kr./person 

Desuden vil der komme udgifter til aftensmad og entre  

 
Udkast til en foreløbig plan ser sådan ud: 
Torsdag d. 21. maj 

Kl. 12.00  Samling ved Korsør Fæstning og sparke lidt dæk 
kl. 12.30  Spisning af madpakke (I har medbragt hjemme fra Sønderjylland) i  

Marineforeningens Stue inkl. en sodavand og kaffe. 
Kl. 13.30  Køretur i det syd-vestlige med et kaffestop undervejs. 
Kl. 16.30 Indkvartering  

 
Fredag d. 22. maj 

Kl. 08.00 Morgenmad og smøring af madpakke 
Kl. 09.30 Afgang til tur i det nordlige, Holbæk, Munkholm 
Kl. 13.00 Spisning af madpakke, herefter fortsat tur 
 

Lørdag d. 23. maj 
Kl. 08.00 Morgenmad og smøring af madpakke 
Kl. 09.30 Afgang til tur i det sydlige Sjælland 
Kl. 13.00 Spisning af madpakke, herefter fortsat tur 
 

Søndag d. 24. maj 
Kl. 08.00 Morgenmad og smøring af madpakke 
Kl. 09.00 Aflevering af værelser 
Kl. 09.30 Afgang til tur i nord-vest. 

Kl. 13.00 Spisning af madpakke, derefter farvel og tak for besøg      og så sendes I retur over Storebælt 
 

Hvis der er stor interesse, kan nogle af værelserne rumme 3 personer. Så vil det for personer i 3 mands 
værelse blive 1.020 kr. pr. person.  
 
Tilmelding foretages til undertegnede på mail lw6400@gmail.com – tilmeld jer gerne sammen, så jeg ved 
hvem der vil bo sammen. 
Betaling senest 20. januar 2020. Efter den dato er tilmelding bindende. 
 
Venlig hilsen 
Lars Wølke 
GTC   ”Øst” 

mailto:lw6400@gmail.com

