
KRISTI HIMMELFARTSTUREN
Vejers Strand

10. – 13. maj 2018

Kristi Himmelfartsturen går i år til Vestkysten, nærmere betegnet til Vejers Strand ikke så langt fra
Blåvands Huk.

Vi skal bo på Vejers Familiecamping, hvor jeg vil booke Hytter med eget bad og toilet.
Forholdsvis nye hytter med god comfort of fine faciliteter.

Du kan se nærmere på www.vejersfamiliecamping.dk

Fiskeriet på turen vil være kystfiskeri efter fladfisk og hvor Pighvar vil være ”top target”.
Fiskeriet er vejr-afhængigt da det foregår direkte fra vestkysten, så blæsevejr kan drille.
Alternativt er der mulighed for fiskeri i plantagen i nærheden efter hovedsageligt gedde,
og så ligger der en Put & Take sø i nærheden.

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

 Bl.a. Tirpitz-bunkeren, museum for 2. verdenskrigs atlantvold.
Arkitekt Bjarke Ingels har tegnet rammerne i den gamle bunker.

 Ravmuseet
 Oksbøl m. kronhjorte kig
 Og sikkert meget andet

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, og kommer hjem søndag eftermiddag/aften.

Vi har fastsat følgende priser for turen pr. person:

Medlemmer: 1.300,- kr
Kone/mand/kæreste 1.300,- kr
Børn 600,- kr
Voksen gæst 2.000,- kr

For denne pris kan klubben tilbyde/arrangere følgende:

 Fælles transport i biler
 3 overnatning i hyttte
 Fuld forplejning fra torsdag v. ankomst til Vejers Strand til morgenmad søndag
 Kystfiskeri fladfisk især pighvar, alternativt Gedde eller P&T
 Socialt samvær om aftenen med matadormix og hygge

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 11. Marts 2018, men gerne så hurtigt som muligt.

Vi ses på turen

Henrik Jørgensen
Formand og turleder


