
Betalingsfrist: 
 senest den 12. juni 

 

 

TILMELDING TIL MONA T.: 9740-3520 ● M.: mch@cleancarpet.dk  ● NORDEA KONTO NR.: 9585-8893104640 

                                  

 

Tag med Onsdagsklubben på sommertur til Nordtyskland! 
 

Afgang søndag den 11. August 2013 - fra Mejdal Hallen, kl. 08.00 
Hjemkomst onsdag først på aftenen den 14. August. 

 
11/8 dag 1: Vi kører fra Mejdal til Rømø, med kaffe/rundstykke pause undervejs. Fra Rømø sejler vi med 

færgen til øen Sild, med frokost ombord på færgen. Når vi ankommer til Sild, vil vi blive vist rundt på øen, 

med dansktalende guide  

Når vi tager fra Sild bliver det med »TOGBUS« til Niebüll, det er da en ny form for bustur. Fra Niebüll kører 

vi med bussen til vort hotel i Tönning. Vi skal bo på »HOTEL FERNSICHT«, hotellet ligger helt ud til 

Nordsøen. Du kan se mere om det på: www.hotel-fernsicht.de  Når vi har fået tildelt vore værelser, skal vi 

indtage dagens middag. 

 

12/8 dag 2:  Efter morgenmaden på hotellet, kører vi til Büsum, her skal vi med færgen til Helgoland, som 

ligger 70 km. ude i Nordsøen. Har du aldrig været der før, kan du glæde dig til en helt speciel oplevelse. Du 

kan se billeder fra øen på:   www.jensenmejdal.dk  klik på: Galleri/kortklub/Helgoland. På vej til Helgoland 

vil der blive serveret en let anretning, og på hjemturen kaffe og kage. Tilbage i Büsum kører vi hjem til 

aftensmad på hotellet. 

 

13/8 dag 3:  Efter morgenmaden på hotellet, kører vi i dag til Hamburg. Her skal vi på en busrundtur i ca. 2 

timer, igen med dansktalende guide. Efter byturen skal vi på havnerundfart i den kæmpestore havn, også 

her har vi en dansktalende guide med, turen varer ca. 1½ time. Med fast grund under fødderne er det tid til 

at se lidt på byens gågader, på egen hånd, eller måske besøge Hamburgs store landsdækkende blomster-

udstilling. (entre her er for egen regning). 

På et nærmere aftalt tidspunkt og sted kører bussen tilbage til vort hotel hvor aftensmaden indtages. 

 

14/8 dag 4:  Efter måske lidt tidlig morgenmad pakker vi bussen. Vi skal jo have gjort vore obligatoriske 

indkøb på hjemvejen, så vi holder en indkøbspause, på en lille time, ved en af grænsekioskerne. Derefter 

går turen til Mandø med »MANDØBUSSEN«. Vadehavsøen er ikke så stor, men der er både en kro og et 

Center, se: www.mandoecentret.dk, Vi skal indtage vor frokost i Mandø Centret. Det er tidevandet der 

bestemmer hvornår vi skal starte dagen. Når vi kommer tilbage fra Mandø, håber vi bussen stadig står 

»solidt på land«, for nu skal vi hjem til Mejdal, efter en forhåbentlig dejlig tur. 

  

Pris pr. person: - I dobbeltværelse vil blive lidt under kr. 3.000, afhængig af deltagerantal. I prisen er 

inkluderet: Al kørsel, kaffe/rundstykke på udtur, færge til Sild m/frokost, tog fra Sild, færge t/r Helgoland m. 

anretning + kaffe og kage, havnerundfart i Hamburg, guidede rundvisninger, moms, rejseleder, vejskatter, 

bidrag til garantifonden, halvpension fra første dags aften til morgenmad sidste dag på hotellet i Tönning.  

 
Dog ekskl. frokost dag 3, drikkevarer, evt. entreer, m.m. 

 

Pris for turen kr. 2.900 kr. pr. prs i dobb. Værelse ● Tillæg for enk. vær. kr. 300.- 
 

Af hensyn til hotelbooking vil vi gerne have en hurtig tilmelding: 
 

Betaling ved tilmelding, kan ske ved overførsel til Nordea (se kontonr. herunder.) 
 

HUSK: »FØRST TIL MØLLE« Max. 54 personer! Hvor længe tør du vente med tilmeldingen? 

http://www.hotel-fernsicht.de/
http://www.jensenmejdal.dk/
http://www.mandoecentret.dk/

