Rover klubbens G/F & Årstræf - 2019
Fredag d. 23. - lørdag d. 24. - søndag d. 25. august.
Afholdes med base på Hotel Søpark i Maribo på Lolland

INVITATION

Kort beskrivelse af træffet

Der bliver også lidt opgaver, præmieuddeling
osv.

Rover klubbens ÅRSTRÆF 2019 afholdes
med base på Hotel Søpark i Maribo.

Søndag – Når vi har checket ud af hotellet

Vi afholder først klubbens generalforsamling
fredag eftermiddag, hvorefter vi kan koncentrere os om samvær, biler, køreture, oplevelser, hygge og så nyde den flotte natur lige omkring os og det forhåbentlig gode vejr.

Fredag

– Rover-klubbens generalforsamling afholdes fra kl. 15 – ca. 17 på hotellet.
Kl. 18 sejler vi en aftentur på Maribo-søerne
med ”Anemonen” og tager en picnickurv med
lækkerier med ombord. Turen varer ca. 2 timer. Drikkevarer kan købes på båden.

Lørdag

– Vi kører ca. 30 km til Nakskov
og Frederiksdal Gods, hvor vi skal høre, se og
smage fremstillingen af kirsebærvin mv.
Herfra kører vi ca. 15 km til den lille by Stokkemarke, hvor der er en frokostbuffet klar til
os af helt friske lokale råvarer hos Thorlin
Spisested.
Nu er det tid til at besøge Knuthenborg Dyrepark, hvor man kører mellem dyrene på savannen og også kan opleve fortidsuhyrerne i
Jurassic-parken.
Du vælger selv hvor længe du vil køre rundt i
parken; der er fri hjemkørsel – ca. 10 km. - til
hotellet.

Den traditionelle 3-retters festmiddag med
opgaver og præmier starter kl. 18 på hotellet.

spadserer vi gennem parken til Frilandsmuseet
i Maribo og kikker på de gamle Lollandske
bondehuse mm.
Vi kører herefter ca.30 km til Nysted Havn,
hvor vi spiser frokost med udsigt over mod
Ålholm Slot (tidl. Bilmuseum).
Mætte af indtryk og en god frokost slutter vi
træffet af med et ”tak for denne gang – og på
gensyn næste år til klubbens 35 års jubilæumstræf på Bornholm”.
Der er mulighed for at gå en tur i Nysted by og
langs havnen inden hjemturen påbegyndes.

OVERNATNING
Vi har pre-reserveret et antal dobbeltværelser
på Hotel Søpark i Maribo. Værelserne er alle
med bad og toilet.
Prisen er DKK. 1.500,- for 2 overnatninger i et
dobbeltværelse fra fredag d. 23/8 kl. 14 – søndag d. 25/8 kl. 10. Enkeltværelse: 1.300,- kr.
Begge inkl. morgenmad.

VIGTIGT !
Du skal selv booke værelse og er ansvarlig for
betaling, evt. afbestillingsgebyr.
Det er efter først til mølle princippet og du kan
bestille på telefon: 54 78 10 11. Ved bestilling
skal du henvise til reservation 888-214

BINDENDE TILMELDING SENEST
D. 23. JUNI 2019

Program:
Fredag d. 23/08:

Ankomst

Fra kl. 14:

Ankomst til Hotel Søpark, Vestergade 29, 4930 Maribo

15.00 - ca. 17.00

GENERALFORSAMLING FOR ROVER KLUBBEN

18.00

Aftensejlads på Maribo-søerne med ”Anemonen” og picnickurv.

Lørdag d. 24/08

Besøg og ’dyre’ oplevelser på Lolland.

09.30

Afgang fra Hotel Søpark mod Nakskov

10.15

Ankomst og rundvisning på Frederiksdal Gods og vinsmagning

12.00

Vi kører til Stokkemarked og indtager en frokostbuffet.

13.30 -

Vi kører nogle få kilometer til Knuthenborg Dyrepark, hvor man kører
frit rundt mellem de vilde dyr, og hvor man også kan opleve Jurassic
Park. Hjemkørsel til hotellet, ca. 10 km., når du har fået nok af vilde dyr.

18.00

Den traditionelle festaften med 3-retters menu og lidt opgaver mv.
Vi hygger videre efter middagen.

Søndag d. 25/08

Museumsbesøg og køretur på Lolland.

09.45

Vi spadserer gennem parken til Frilandsmuseet i Maribo.

10.00 – 11.00

Vi kikker på de gamle Lollandske bygninger og værksteder og tænker
tilbage på de gode gamle dage.

11.00-12.00

Vi kører til Nysted Havn, hvor vi indtager frokosten (en platte)..
Når vi føler for det slutter vi træffet af.

TAK FOR DENNE GANG
PÅ GENSYN i 2020 PÅ BORNHOLM
TIL KLUBBENS 35 ÅRS JUBILÆUM

TILMELDING til ROVERTRÆF 2019:
KOPIER; UDFYLD, SCAN,OG SEND MED E-MAIL TIL :

Poul Badura

roc.redaktion@ddf.dk

Tlf. 4465 4797

JO TAK. Jeg / Vi deltager gerne i programmet som anført:
NAVN(E):

BIL (MODEL OSV. )

E-mail:

ARRANGEMENTER:
Jeg/Vi vil gerne deltage i nedenstående:
FREDAG: Deltager i Rover klubbens Generalforsamling
FREDAG: Sejltur med ”Anemonen”
FREDAG: Picnickurv med lækkerier excl. drikkevarer
LØRDAG: Besøg på Frederiksdal Gods bl.a. med vinsmagning
LØRDAG: Frokost buffet hos Tholins, excl. drikkevarer
LØRDAG: Køretur i Knuthenborg Dyrepark
LØRDAG: 3-retters festmiddag, excl. drikkevarer
SØNDAG: Besøg på Frilandsmuseet i Maribo
SØNDAG: Frokost på havnen i Nysted, excl. drikkevarer.
Est. samlet pris per deltager, excl. overnatning

Pris/pers. Antal
80,125,160,150,225,325,50,150,1.265,-

KLUBBEN OPKRÆVER INGEN PENGE FORUD. HOTEL, MAD OG DRIKKEVARERAFREGNES DIREKTE. DER KAN FOREKOMME OPKRÆVNING FØR ELLER PÅ
STEDET TIL SAMLET BETALING. INFORMATION UDSENDES FØR TRÆFFET.

DU/I BOOKER SELV OVERNATNING:
2 x overnatning på Hotel Søpark i Maribo: D. 23.- 25. august

1.300,-/1.500,-

BINDENDE TILMELDING SENEST D. 23. JUNI 2019 AF HENSYN TIL
VORES EKSTERNE AFTALEPARTNERE.

