SOMMERTOGT 2020
MED DANSKE TURSEJLERE

ALSSUND &
FLENSBORG
FLENS
BORG FJORD
SOMMERTOGT - ALSSUND OG FLENSBORG FJORD

Mulighederne ligger åbne, når vi skal udforske det
sydligste Danmark. Alle kan bidrage med gode ideer
til sociale og kulturelle oplevelser.
Vi starter i Aabenraa i nord og besøger det maleriske
Dyvig med vel nok Danmarks smalleste indsejling.
Videre til Augustenborg Fjord og by og ned igennem
det smukke Alssund til Sønderborg. Vi sejler ind gennem Egernsund Broen til Gråsten med mulighed for
besøg på Gråsten Slot.
Er der stemning for det, besøger vi Okseøerne i
Flensborg Fjord for en skattejagt og Glücksburg med
det gamle slot. Vi besøger Flensborg med spændende
oplevelser.

OM TUREN

14 dage fra Aabenraa
til
Vi mødes den 12. juli Flensborg.
i Aabenraa.
Dyvig. Augustenbo
Sønderborg. Egernsun rg.
d/Gr
Glücksburg og Flensb åsten.
org.
Afslutning sent den
25. juli i Sønderborg
.
Ret til ændringer forb
eholdes.

Turen rundt skal gøres, så både børn og voksne får
rigelig tid til at nyde samværet og de lokale muligheder for både sjov og afslapning. Turen afsluttes i
Sønderborg. Sejlbåde og motorbåde kan deltage.

PRAKTISK

• Førerhunde: Jette og Ivan Nørup Vestergaard.
• Antal deltagende både: max. 12.
• Turen er gratis, men deltagerne betaler egne udgifter til havne, brændstof, forplejning og entreer.
• Turen varer 14 dage.
• Sejlstrækningerne er mellem 5 og 20 SM, og turen
er tilrettelagt, så der er god tid til attraktionerne.
• Medbring gerne et instrument eller anden
underholdning.
• Følg med på www.dansketursejlere.dk og Facebook.
• Ret til ændringer forbeholdes.

TILMELDING

Du kan allerede nu forhåndstilmelde dig til turen
(ikke bindende) til Danske Tursejleres sekretariat på
tlf. 7021 4242.
MERE AT VIDE? Du kan løbende læse mere om sommertogterne på vores hjemmeside www.dansketursejlere.dk.
Du er også velkommen til at ringe til sekretariatet for yderligere information på tlf. 70214242.

