
KRISTI HIMMELFARTSTUREN

Emmerbølle Camping på Langeland
http://www.emmerbolle.dk/

25. – 28. maj 2017

I 2016 går Kristi Himmelfartstur, til øen Langeland i Storebælt, hvor vi har været på tur en enkelt gang
tidligere.
Langeland er en forholdsvis stor ø efter dansk målestok, så der meget at tage sig til ud over at fiske. Der er
desuden fast broforbindelse til Siø/Tåsinge/Svendborg, så ”udflugter” til fastlandet er også en muligheden.
Langeland har en flot og afvekslende natur, og der er spækket med gode fiskepladser på øens 200 km
kyststrækning.

Emmerbølle camping er en plads med mange faciliteter, og der er også noget for de yngre deltagere.
Vi skal bo i luksus-hytter type 1, med havudsigt og plads til 6 personer, men vi planlægger med max. 4
personer i hver hytte.
Hytterne er med 2 separate soveværelser, køkken, toilet og bad, og alle hytter har terrasse med havudsigt.

Fiskeriet på turen vil være kystfiskeri efter hornfisk, havørred og fladfisk. Fiskeplads er der som nævnt
masser af, så det er bare at vælge på ”hylden”

Der er også meget at se på og foretage sig hvis det ikke er fiskeriet der står i første række.

Turen er en familietur, hvilket betyder at du som medlem kan tage kone/mand og børn med på turen, eller en
god ven hvis det er det du vil.

Turen er baseret på at vi er fælles om opgaverne madlavning, opvask og rengøring inden vi vender næsen
hjemad.

Vi tager af sted Kristi Himmelfarts dag om morgenen/formiddag, og kommer hjem søndag sidst på
eftermiddag.

Vi har fastsat følgende priser for turen pr. person:

Medlemmer: 1.500,- kr
Kone/mand/kæreste 1.500,- kr
Børn 600,- kr
Voksen gæst 2.200,- kr

For denne pris kan klubben tilbyde/arrangere følgende:

• Fælles transport i biler, inkl. bro & færge (der gives kørsels-tilskud)
• 3 overnatninger i luksus-hytte
• Fuld forplejning fra torsdag v. ankomst til Ærø til morgenmad søndag
• Kystfiskeri efter Hornfisk, havørred og fladfisk
• Socialt samvær om aftenen med fast og flydende ”snacks”

Hvis du synes dette billige klubtilbud lyder interessant kan du tilmelde dig hos Formand Henrik
Jørgensen på E-mail Henhel@mail.dk.

Tilmelding skal ske senest den 15. marts 2016, men gerne så hurtigt som muligt.
Vi ses på turen
Henrik Jørgensen, Formand og turleder


