
  
HVORNÅR 
Lørdag d. 21.09.2019 l søndag d. 22.09.2019 
  
HVOR 
Ebelto , Helgenæs, Sle erhage Fyr og Kalø Slotsruin. 
Lørdag mødes vi i Ebelto  kl. 10 ved Frega en Jylland, som vi vil besøge.  
E er frokost går vi l gågaderne med de mange flo e huse og det berømte Rådhus. 
Dagen e er kører vi l Helgenæs og ser Sle erhage Fyr.  
E er frokost går turen l Kalø Slotsruin, inden vi kører hjemad. 
  
KLUBBETALING TIL MEDLEMMER 
Frokost ved Frega en Jylland og ved Sle erhage Fyr samt indgangsbillet l Frega en 
Jylland. 
  
OVERNATNING 
Danhostel Ebelto , Egedalsvej 5, Ebelto  - Toppen af Ebelto ! 
Værelser: Alle værelser er med eget bad, toilet, TV & WiFi – der medfølger gra s leje 
af linnedpakke med sengelinned og håndklæde l alle overna ende. Rengøring er 
inkluderet i prisen. 
  
EVT. FORPLEJNING PÅ DANHOSTEL 
Gruppemiddag med 2 re er (køkkenets valg) + kaffe/te med småkager lørdag a en 
kl. 18.00 + morgenmadsbuffet. 
Drikkevarer: Købes af Danhostel l gældende priser (må ikke selv medbringes). 
  
Priser for værelser 
Enkeltværelse:     kr. 520,00 
Dobbeltværelse:      kr. 590,00 
Morgenmadsbuffet:  kr. 75,00 pr person 
  
Priser for værelser inkl. middag + morgenmadsbuffet 
Pr. person på enkeltværelser:  kr. 800,00 
Pr. person på dobbeltværelser:  kr. 595,00 
  
Pris for middag + kaffe og småkager for ikke-overna ende:   kr. 265,00 pr person 
 
 Vi skal være min. 10 personer for at få lbuddet med spisning. 
  
TILMELDING 
Senest den 07.05.2019 l Erik Kli e på erik.kli e@gmail.com eller mobil 40 74 38 89 
eller l  Bri a Kaas på kaasbri a@yahoo.dk eller mobil 61 30 58 03 med oplysning 
om antal som nedenstående. 
 
Tilmelding navn: _______________________ 
Deltager kun lørdag: Antal ___      
Deltager kun søndag, mødested Sle erhage Fyr kl. 11: Antal ___ 
Overnatning på Danhostel:   Antal ___ 
Overnatning på Danhostel incl. forplejning:  Antal ___ 
Kun spisning om a enen på Danhostel:          Antal ___ 
Frokost ved Frega en:     Antal medlem ___       Ikke medlem ___ 
Frokost ved Sle erhage Fyr:       Antal medlem ___       Ikke medlem ___ 
  
Kom og vær med l en hyggelig FOTO-weekend evt. med din bedre halvdel. A al selv 
samkørsel l Ebelto  - kan evt. gøres på Facebook eller vores hjemmeside. 
  
Hilsen Erik Kli e og Bri a Kaas 

Rådhuset i Ebelto  

Udsigt fra Danhostel Ebelto  

Her kan vi sidde og hygge os! 

Godnat og sov godt! 

FOTOUDFLUGT  og socialt samvær med  

FOTORAMMENVIBORG  med påhæng 


