
KRISTI HIMMELFARTSTUREN  
Læsø  

30. maj  –  02. juni 2019

Kristi Himmelfartsturen går i år ud midt i Kattegat, nærmere betegnet til Læsø. 
En dejlig ø, men nok et sted mange ikke har besøgt før. 

Vi skal bo på Læsø Camping i Vesterø, hvor jeg har booket Hytter  (type 5A+), 
med eget bad og toilet. Forholdsvis nye hytter med god komfort og fine faciliteter. 

Der er booket 4 hytter, hvor jeg disponerer med max. 4 personer i hver hytte. 

Du kan se nærmere på:    www.laesoecamping.dk

Prisen for turen er baseret på sejlads via Odden – Århus og selvfølgelig sejlads fra Frederikshavn til Læsø. 
Så kan vi begrænse køreturen til 320 kilometer pr. vej 

Fiskeriet på turen vil være kystfiskeri efter hornfisk, havørred og fladfisk 
Alternativt er der mulighed for fiskeri i en smukt beliggende Put & Take sø midt på øen 

Der er også meget at se på og foretage sig hvis det ikke er fiskeriet der står i første række: 

 Saltsyde-centeret, på egen hånd og guidet rundtur 
 Tur m. Rønnebussen til Rønnerne (udgår fra Saltsydecenteret) 
 Læsø Kurbad i Vesterø 
 Læsø bryghus (hvis åbent) 
 Morgentur til Østerø efter Jomfruhummer-haler 
 Diverse Gallerier, Glaspusterier, Læsø Uldstue, Tangtags huse, Læsø museum m.v. 

Turen er en familietur, hvilket betyder at du som medlem kan tage kone/mand/kæreste og børn med på turen, 
eller en god ven hvis det er det du vil. 

Turen er baseret på at vi er fælles om opgaverne madlavning, opvask og slutreengøring af hytterne. 
Vi tager af sted Kristi Himmelfarts dag tidligt om morgenen, og kommer hjem søndag aften. 

Vi har fastsat følgende priser for turen pr. person: 

Medlemmer:  1.600,- kr 
Kone/mand/kæreste 1.600,- kr 
Børn     600,- kr  
Voksen gæst                       2.200,- kr  

For denne pris kan klubben tilbyde/arrangere følgende: 

 Fælles transport i biler, (der giver kørselstilskud) 
 3 overnatning i hyttte m eget køkken, bad & toilet 
 Fuld forplejning fra torsdag (morgenmad på færgen til morgenmad søndag 
 Kystfiskeri hornfisk, fladfisk og havørred eller P&T 
 Socialt samvær om aftenen med matadormix og hygge 

Du/I kan tilmelde dig hos Formand Henrik Jørgensen på E-mail Henhel@mail.dk. 

Tilmelding skal ske senest den 15. Februar 2019, men gerne så hurtigt som muligt. 
Ved tilmlding skal der betales et depositum på 500,- dkr pr. voksen 


