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SOMMERTOGT MED
DANSKE TURSEJLERE
SYDTUR 2018

SYDTUR
18 dage

SOMMERTOGT SYD

Sejl med Danske Tursejlere på en fællessejlads til
den vestlige Østersø, hvor vi skal sejle på smukke og
idylliske fjorde. Og hvor vi skal se nogle af områdets
små og store attraktioner. 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 sædvandlige destinationer.
Drømmer du om at opleve nye havne og anderledes
kultur via vandvejen? Har du lyst til at tage turen
sammen med andre sejlere? Så er det nu, du skal slå
til. På Danske Tursejleres SOMMERTOGT SYD følges
du nemlig med andre i det omfang, du har lyst.

Starter på Omø den 7.
juli
og slutter på Omø d
24. juli.
Ruten er *)
Ærøskøbing, Dyvig,
Marina Minde,
Flensborg, Kappeln,
Slesvig,
Eckernförde, Stickenh
örm,
Heiligenhafen, Bage
nkop,
Omø.

DEJLIGE DANMARK OG SMUKKE FJORDE

Vores sommertogt-guider har tilrettelagt denne tur
til de smukke fjorde i den vestlige Østersø og Nordtyskland, så der også er god tid til at se på attraktionerne de forskellige steder.

RUTEN ER *)

Omø, Ærøskøbing, Dyvig, Marina Minde, Flensborg,
Kappeln, Slesvig, Eckernförde, Stickenhörm, Heiligenhafen, Bagenkop, Omø. 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. 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 mandag den 25. juni.

