Høsttur 1 – 3 september 2017
Så er vi godt i gang med planlægning af årets høsttur. Det bliver som altid en
weekend med mc kørsel, god mad og socialhygge i verdensklasse.
I år skal vi bo på ”Hotel Gammel Havn” i Fredericia. www.hotelgammelhavn.dk
Lige midt i det dejlige rolige havneområde i Fredericia har
turarrangørerne fundet byens absolut hyggeligste sted at overnatte.
Et ganske unikt familiehotel tæt på Fredericia centrum, hvor gæsterne altid kommer i første
række og en venlig atmosfære, høj service og et godt værtskab helt naturligt følger med
opholdet. Hotellet hedder Hotel Gammel Havn. Hotel Gl. Havn drives i dag af ægteparret
Anders og Birgit Boye, som nu har drevet hotellet siden 1. oktober 2013. De er debutanter i
hotelbranchen og kommer oprindeligt fra Hvide Sande, hvor det maritime miljø altid har haft
en central plads i hverdagen. Anders Boye har siden barndommen været draget af havet og
levet som erhvervsfisker, men parret endte i hotelbranchen efter en 5-årig jordomsejling i
egen sejlbåd, som de i øvrigt gerne fortæller en lille historie om.

Vi har pt 16 pladser.

De stille og smukt indrettede dobbeltværelser vender ud mod haven eller
ud til den gamle havn.
Værelserne er udstyret med to komfortable enkeltsenge, et privat badeværelse
med bruser, kabel-tv, og gratis High Speed WIFI internetadgang. Alle værelser
er ikke-ryger værelser.

Foreløbig program
Fredag:
Der bliver arrangeret fælleskørsel fra klubhuset i Hjørring.
Ankomst til Fredericia sidst på eftermiddagen.
Kl. 19,00 spiser vi på Cafe Efes (pizzeria), som ligger 100 m fra Hotellet.
Lørdag:
Morgenmad kl.
Kl. 10,00 kører vi en fællestur på ca. 100 - 150 km. Der er stop og frokost på
undervejs. Vi forventer at være tilbage på hotellet sidst på eftermiddagen.
Kl. 19,00 spiser vi aftensmad på en Restaurant i gåafstand fra Hotellet
Søndag:
Morgenmad og hjemrejse

Prisen er kun 875 pr. person som skal indbetales til klubben ved tilmelding på
konto på Reg.9001 – konto.4572220813
Tilmelding til Anders på ayjensen@gmail.com eller preben196024@gmail.com
Sidste tilmelding er 01-06-2017

Venlig Hilsen
Anders 30 85 85 48 og Preben 22 74 15 26

