UGE 28
7/7 -13/7 2019

SNAPTUN
Dette års uge 28 afholdes i midtjylland, i Hedensted
kommune, i Glud sogn, i den lille havneby Snaptun ved
indgangen til Horsens fjord.
Med vejrgudernes billigelse bliver der mulighed for sejlads
til bla. Hjarnø, Alrø og Vorsø.
I bunden ligger Horsens med flere seværdigheder, hvor der
bl.a. kan nævnes fængslet og industrimuseet .
Endelave kan nåes med færge ca. 1 times sejlads.

Der går færge til Hjarnø og cykelfærge til Alrø
På Alrø kan man få Danmarks største tarteletter
Forhåbentlig bliver vejret så godt, at vi kan udforske fjorden
i vores dejlige sjægte.
Såfremt vejret ikke arter sig, vil turudvalget have forslag til
udflugter.
Programmet vil derfor afhænge af vejret , men følgende
punkter ligger fast
Dagligt skippermøde/morgensang kl.10 hvor der bla bliver
taget stilling til hvor dagens sejladser/ture går hen
Søndag d. 7/7
Ankomst , søsætning, opstillinger på campingareal.
Der er reserveret græsareal tæt på havn med strøm.
Onsdag d. 10/7
Der er bestilt stegt flæsk og persillesovs . Bliver serveret i
klublokalet over cafeen. Pris 149 kr
Torsdag d. 11/7
Sejlads om eftermiddag med vore værter samt
efterfølgende festmiddag
Fredag d. 12/7
Rundvisning på Vorsø
Det er en virkelig fin aftale, vi har fået med Jens Gregersen,
som selv vil vise os rundt fra kl. 13. Han kunne kun den dag.
Vi skalsejle fra Snaptun straks efter morgensamling. og
lande på øststranden. 5-6 sømil i lige linie.

Vi må deltage maks. 22 og skal betale 1500 kr for
rundvisningen.
Lørdag d. 13/7
Pakker vi sammen
Praktisk:
Ud over det der nævnt under billedet af Snaptun havn så er
der dejlig grillplads med overdækkede siddemuligheder.
PRIS: 490 kr pr. deltager for hele ugen , dette uanset
hvordan man vælger at bo
Dette for at kunne benytte alle faciliteter på havn .
(toilet,bad,fælleslokaler, grill, bådplads m.m.)
Et bad koster dog 10 kr
Sjægten ligger gratis.
Der skal betales ved tilmelding - senest 16/6
Tilmelding:
Jess Villadsen : mail vivo20@live.dk. tlf 26733000.
Regnr:7670. Kontonr: 6496223
Kontaktperson bedes angivet på indbetaling
Navn(e): med tlf nr på kontaktperson
Båd :
Boform:

Følgende links kunne være aktuelle
www.visithorsens.dk

www.visitjuelsminde.dk

.

www.havneguide.dk

.

www.hjarnø.dk

www.alroenet.dk

.

www.oenendelave.dk

www.faengslet.dk

www.fergusonmuseum.dk

Vi glæder os allerede
På gensyn uge 28
Turudvalget

