
Grundejerforeningens udflugt til Ebeltoft 
(fregatten "Jylland") og Grenaa (Kattegatcenteret)
Sensommer
udflugten
bliver som allerede i vin
ter meddelt: 
lørdag den 28. 8.. med 
afgang kl. 9.30 fra For
samlingshuset. og hjem
komst ved 17-tiden. 
Programmet er som føl
ger.

9.30 Vi - medlemmer, 
børn, forældre, men helst

^ jkke  hunde - mødes ved 
orsamlingshuset, og sti

ger på bussen, medbrin
gende madkurve, drikke
varer, og passende tøj.

10.30 Ankomst fregat
ten "Jylland", Ebeltoft. 
Her kan vi se den genop
byggede fregat, som i 
sommer har fået master 
på. Der er cafeteria med 
souvenirbod. så man kan 
slappe af, når man har set 
sig m æt De hurtige kan 
også nå en lille tur op i

Ebeltoft by.

12.00 Afgang Ebeltoft.

12.30 Ankomst Katte
gatcenteret, Grenaa; Vi 
spiser den medbragte fro
kost. På centeret er der 
restaurant, hvor man kan 
få fiskeretter o.m.a., samt 
selvfølgelig kaffe, m.m. 
Der er også kiosk. Og så 
ser vi på hajer m.m.

15.00 Afgang fra Katte
gatcenteret.
Hjemturen går forbi en 
herregård eller to, og vi 
prøver at køre over Mols 
Bjerge, så vi også kan få 
set lidt smuk natur fra 
bussen.

17 ca. Ankomst Finne
byen.

Turen er tilrettelagt, så 
alle mellem 0 og 100 kan 
være med. Der er selvføl

gelig udgifter forbundet 
med en sådan tur: Besty
relsen har imidlertid be
sluttet at yde et pænt til
skud, således at de samle
de udgifter bliver over
kommelige for den enkel
te familie:
Transporten bliver gratis, 
og man skal således kun 
selv betale entreen de to 
steder - og vi får rabatter 
begge steder

Fregatten Jylland: Hvis 
vi blot er nver 20, er pri
sen 20 kr pr. voksen, og 8 
kr pr. barn.

Kattegatcenteret:
Her kommer pensionister 
ind for 30 kr, og - hvis vi 
blot er over 25, pensionis
ter medregnet - koster det 
36 kr. pr. voksen iøvrigt, 
og 24 kr. pr. barn.

Valgfrihed
Det er således muligt,

f.eks.kun at se fregatten, 
hvis man allerede har set 
hajerne i Kattegatcenteret, 
og omvendt. Dog håber vi 
meget på, at vi kan kom
me op på hhv. 20 og 25 
deltagere, så vi kan få ra
batterne.

Tilmelding:
Nedenstående slip afleve
res til Knud og Nanna, 
Sandvigsvej 3, senest 
mandag ti.23.8.1993.

OBS! Begrænset antal
Der er 50 pladser i bus
sen, så når de første 50 er 
tilmeldt, lukker vi for til
gangen. Overskydende 
tilmeldte vil få besked 
hurtigst muligt, og kan 
evt. køre med i egne biler.


