SOMMERTOGT 2020
MED DANSKE TURSEJLERE

SJÆLLAND RUNDT
SMUKKE SJÆLLAND OG EN BID AF SVERIGE

Turen starter i Korsør og går derefter til Sejerø, hvor
vi vil se øens særprægede natur. Gennem den smalle
passage ved Sjællands Odde sejles til Hundested.
Herfra sejles til den svenske kyst til Mölle, hvor Kullen med den fantastiske udsigt bestiges. Vi håber, at
kunne overvære den svenske midsommerfest d.19.6.
Inden turen går ned gennem Øresund, lægger vi til
i Helsingør for at besøge Kronborg. “Med Kronborg
til styrbord” sejles til Ven, hvor vi skal se resterne
af Thyge Brahes observatorium. I København kan vi
nyde byens seværdigheder og især Nyhavn i 3 dage.

OM TUREN

20 dage fra Korsør til

Omø.
Korsør, Sejerø, Hunde
sted, Mølle,
Helsingør, Ven, Købe
nhavn, Rødvig,
Klintholm, Vordingbor
g, Omø .
Der sejles max. 35 N
m pr sejldag.
Afrejse 14. juni 2020
.
Afslutning 6. juli 2020
på Omø.
Ret til ændringer forb
eholdes.

Videre gennem Øresund lægges til i Rødvig, hvorefter
turen går til Klintholm. Vi skal her se Møns Klint.
Herefter vender vi skuden mod vest til Vordingborg
og Gåsetårnet for, hvis vejr og vind har tilladt det, at
afslutte på Omø den 6. juli.

• Førerhunde: Inga og Per Dröscher.
• Antal deltagende både: Max 18.
• Turen er gratis, men deltagerne betaler egne udgifter til havne, brændstof, forplejning og entreer.
• Turen varer 22 dage - alt efter vejr og vind
• Sejllængden er max 35 Nm (på sejldage). Der er
2 overnatninger i de fleste havne.
• Der er dagligt skippermøde.
• 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.
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PRAKTISK

