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SOMMERTOGT MED
DANSKE TURSEJLERE
NORDTUR 2018

NORDTUR
4 ug

Samling i Vesterø ha er
vn (Læsø) den 22.-24
. 6.,
afgang den 25. 6. Vi
slutter i Vesterø havn
den 21. 7.
Ruten er *)
Vesterø havn (Læsø
), (Sverige): Kallø Kn
ippla,
Karingøn, Fjellbacka
, Korshamn,
(Norge): Stavern, La
ngesund, Skien.
Returruten fastlægg
es
efter forholdene.

SOMMERTOGT NORD

Sejl med Danske Tursejlere på en fællessejlads til den
unikke Telemarkskanal i Norge. Turen nordpå går via
den smukke og idylliske svenske skærgård. Det vil
være muligt at udforske Telemarkskanalen på egen
hånd og prøve kræfter med de spændende sluser.
Den svenske skærgård er også et fantastisk sejlområde, hvor opdaterede søkort og/eller elektroniske
instrumenter tilrådes.
Uanset hvilken bådtype eller tempo, du foretrækker,
er der plads til dig og din familie på turen. Sommertogtet er en fantastisk tryg måde at komme lidt
længere væk end de sædvanlige destinationer.

SKÆRGÅRD OG SMUKKE FJORDE

Vores sommertogt-guider har tilrettelagt denne tur
til den smukke Telemarkskanal i Norge. Turen varer
ca. 4 uger og byder på noget af den smukkeste natur,
vores nabolande kan byde på. Oplev det hele sammen eller tag noget af turen på egen hånd.

RUTEN ER *)

Vesterø (Læsø), (Sverige): Kallø Knippla, Karingøn,
Fjellbacka, Korshamn, (Norge): Langesund, Stavern,
Skien. Returruten fastlægges efter forholdene.
Ændringer i programmet kan forekomme, da vi tager
hensyn til vind og vejr.

PRIS OG PRAKTISK

De enkelte deltagere afholder selv deres egne udgifter
til proviant, brændstof og havnepenge samt slusebegyr. Det er gratis at deltage på sommertogtet. Danske
Tursejlere er vært for et par fælles gratis grillaftener i
løbet af turen, og vores guider vil være behjælpelige
med praktisk information og vejledning.
MERE AT VIDE? Se mere på vores hjemmeside www.dansketursejlere.dk.
Yderligere information og tilmelding på tlf. 70214242. Seneste tilmelding er søndag den 10. juni.

