Dansk Cabby Club
Træf på Møllegårdens Strand Camping i Kristi Himmelfartferien 2017.
25-26-27-28. Maj 2017.
Øgavl 201, Thurø, 5700 Svendborg.

Så skal vi igen besøge det skønne Sydfyn, denne gang på øen Thurø.
www.moellegaardenscamping.dk
Pladsen ligger, som I kan se, helt nede i vandkanten med dertil hørende
fantastisk udsigt og fred og ro.

Dansk Cabby Club
Thurø er en skøn Ø som er brofast med Fyn.
Man kører over på øen nede fra Svendborg.
Thurø har mange ting at byde på. Ikke langt fra campingpladsen
ligger Europas sjoveste minigolfbane www.thurøminigolf.dk.
Jeg arbejder på at lave en minigolf turnering en af dagene.
Øen indbyder også til lange trave ture samt cykelture.
Øen har også sit eget Bryggeri www.oebryg.dk.
Efter omtale skulle det være rigtigt godt øl.
Der er aftalt en pris på 130 kr. i døgnet for to personer i egen vogn.
Vogn med en person koster 80 kr. i døgnet. Børn uanset alder koster 30 kr.
Den lille eller store hund koster 15 kr.
Skulle man ønske strøm så koster det 30 kr. i døgnet (Tag lige et ekstra kabel med)
Der bruges poletter til bad og koster 5 kr. for 4 minutters varmt vand,
men det kolde vand fortsætter til man slukker 
Der er selvfølgelig mulighed for at ankomme onsdag eller før.
Den aftalte pris er gældende før, under og efter træffet frem til 11. juni.
Hvis man nu skulle have svært ved at komme hjem og gerne vil komme igen, er der mulighed for
at lade vognen stå uden beregning og så komme igen til pinse. Dog skal der betales for strøm
hvis man ønsker at holde liv i køleskabet på strøm. Der bliver ikke arrangeret noget i pinsen,
men selvfølgelig på opfordring kan alt lade sig gøre og vi kan også finde ud af det sammen.

Der kan ikke betales med betalingskort på pladsen, men det nye og moderne
MobilePay kan der betales med og så selvfølgelig gammeldags kontanter.

Dansk Cabby Club

Torsdag : kl. 10:00. Standerhejsning.
Om eftermiddagen laver vi en minegolfturnering.
Fredag : Mulighed for på egen hånd at udforske øen. Der er masser af vandre stier
Og det er også muligt at køre rundt og så stille bilen for at gå en tur i
området.
Om aftenen laver vi fælles spisning eller hvad vi nu bliver enig om.

Lørdag : Mulighed for at køre ind til Svendborg og se lidt på byen
For dem der har lyst er der Åben Bryghus fra 14 til 15 på øens eget
Bryghus. Det koster 150 kr. pr. person inkl. 4 smagsprøver.
Grunden til at der ikke bliver lavet ølsmagning, som jeg havde skrevet, er
at jeg ikke kunne blive enig med brygmesteren. Han ville have 3000 kr. +
forbrug. Og det vurderede jeg at det blev for dyrt.
Om aftenen laver vi fælles grill.
Vi får købt noget kød og tilbehør og deler udgiften.
Vi hjælpes af med at tilberede maden og lave tilbehør.
Søndag: kl. 10:00. Standerstrygning. Vi hilser af og siger tak for denne gang.

Sidste frist for tilmelding 17-05-2017.
Tilmelding sendes til Jette og Lars Iversen laiv@post.tele.dk eller tlf. 28193653.

