16. april 2015

I år er sejlturene flyttet til Lyngby og Bagsværd søer med landgang fra
Bagsværd sø ved Slotspavillonen og rundvisning i Aldershvile Slotspark.
Frokost som tidligere i ” Den gamle Have ” i Frederiksdal
onsdag den 5., torsdag den 6., mandag den 10., tirsdag den 11. og
onsdag den 12. august 2015
Guide er med på hele turen med fortællinger om stedernes seværdigheder!
Program
Kl. 10.00 Afgang fra bådebroen ved Den gamle Have, Nybrovej
461 i Frederiksdal. Bådebroen er bag det gamle Møllehus ved åen
i vejsvinget. Der er offentlig bus fra Lyngby Station til og fra
Frederiksdal. Fine, gratis parkeringsforhold ved Den gamle Have.
Under sejlturen kan der købes øl & vand til kr.10
Kl. 11.15 Landgang fra Bagsværd sø ved
Slotspavillonen i Aldershvile Slotspark. Guidet
rundgang på ca. 1,5 km i parken, der har sin særlige
historie. Der tilbydes et stk. gratis frugt
Kl. 12:15 Sejlturen fortsætter gennem Bagsværd sø,
der er indrettet som stadion for rosporten i Danmark,
tilbage til broen ved Mølleåens bred i Frederiksdal
Kl. 13:20 Frokost og muntert samvær i Den gamle Have.
Buffet med veltilberedt kød og spændende tilbehør, anrettet af
professionel kok.
Under frokosten fællessang og underholdning af ”3 Glade Piger”.
Drikkevarer skal købes for egen regning i kiosken. Drikkevarer må
ikke medbringes i traktørstedet.
Kl. 15:30 Afslutning i Den gamle Have.
Deltagerne skal selv sørge for transport til og fra Frederiksdal. Sørg for fornuftigt fodtøj og
påklædning. Båden er overdækket, men gåturen i parken er under åben himmel.
Pris pr. deltager: 200 kr.
Der fås meget for de penge, da såvel SIS og Nord Vest Fonden yder tilskud til sejlturene
Bådene i år er mindre, da de skal sejle under broen på Nybrovej mellem de to søer. Vi kan
derfor max. være 52 personer pr. båd/tur. Der visiteres efter princippet ”Først til mølle…”
Først når betaling og deltagernes navne er modtaget, kan vi bekræfte reservationen!
Når en tur er udsolgt, giver vi besked pr. mail til din formand/kontaktperson i foreningen!
Kun medlemmer af din forening kan deltage i turene
Tilmelding til Lissie Koefoed snarest muligt – vi anbefaler torsdag den 6. august!
Betaling til vor konto i Nordea 2277-3492207615 mrk. ” Furesøtur ”
Se sidste nyt på vor hjemmeside www.sis-dk.dk

