Sidste chance med tre nostalgiske sejlture på Furesøen!
Tirsdag den 9., onsdag den 10. og torsdag den 11. august 2016
Kl. 10:00 Afgang fra bådebroen ved Nybrovej 461 i
Frederiksdal. Bådebroen er lige over for det gamle
Møllehus ved åen i vejsvinget over broen. Der er
offentlig bus fra Lyngby Station til og fra Frederiksdal.
Gratis parkering på offentlig plads i Frederiksdal (bag
Den Gl. Have). Under sejlturen er der øl/vand til 10 kr.
Kl. 11:00 Landgang ved Farum Marina/Furesøbad. Ophold med fortælling og guidet rundgang på
ca. 1 km i området. Toiletadgang og kiosk. Der tilbydes et stk. gratis frugt.
For at opfylde det nostalgiske i turene er der stop og fortælling om de
steder ved søen, som har været udflugtsmål under tidligere års sejlture.
Endvidere vil musikanterne ”3 Glade Piger” være med på søen i år.
Kl. 13:00 Turen på søen slutter med landgang ved ”Jægerhuset”, der er
beliggende Dronninggårds Allé 126, Holte. I Jægerhuset serveres
frokost, og hvor der vil være ”fest og glade dage” i tiden indtil kl. 15:30
Med sin helt særlige historie, udsøgte beliggenhed på den høje bred
med udsigt lige ud over Furesø er Jægerhuset unikt som afslutningssted for turene, da traktørstedet
”Den Gamle Have” i Frederiksdal i skrivende stund er meddelt at være ophørt.
Frokosten serveres fra buffet, med veltilberedte kødudskæringer og spændende tilbehør.
Drikkevarer (inkl. kaffe/the kage og dessert) købes for
egen regning. Der foretrækkes kontanter som betaling.
Der må ikke medbringes drikkevarer i Jægerhuset.
Under frokosten fællessang og underholdning af de ”3
Glade Piger”. Kl. 15:30 Afslutning i Jægerhuset.
Deltagerne skal selv sørge for at komme til/fra
Frederiksdal. SIS sørger for en bus fra Jægerhuset kl.
15:40 til Frederiksdal for dem, der måtte ønske at
blive kørt tilbage til busstoppested eller parkeret
bil/afhentning i Frederiksdal. SIS-bussen er gratis.
Deltagerne skal selv sørge for fornuftigt fodtøj og påklædning, evt. paraply. Ved ombordstigning og
landgang fra båden og ved gåtur kan det være fugtigt, så derfor godt fodtøj.
Vi kan max være 72 personer pr. tur. Pris pr. deltager: kr. 200
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 og betaling til din forening snarest muligt og senest den 15. juli!
Foreningen giver dig navnet på hvem du skal kontakte i din forening
Se sidste nyt på vor hjemmeside www.sis-dk.dk

