
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.

OPLEV SEJLERFÆLLESSKABET PÅ EN HELT UNIK MÅDE 
Uanset hvilken bådtype eller tempo du foretrækker, er der 
plads til dig og din familie på turen, som til sommer går til 
udvalgte destinationer i Østersøen. 

Et fælles sommertogt er en fantastisk måde at komme lidt 
længere væk i familiens flydende hjem og samtidig opleve 
trygheden i fællesskabet med andre sejlere. Drømmer I om 
at opleve nye havne og kulturer via vandvejen? Har I lyst 
til at gøre turen sammen med andre men måske også til 
bare at være jer selv af og til?  Så er det nu, I skal slå til. På 
Danske Tursejleres sommertogt følges I nemlig med andre i 
det omfang, I har lyst. 

EN KORT OG EN LANG RUTE
Vores sommertogt-førerhunde, Sonja Berg og Per Ravn og 
Dorthe og Erik Lemming, er i færd med at lægge sidste 
hånd på planlægningen af årets Sommertogt, som går til 
tyske Rügen via Polen til Bornholm. Flere informationer 
kommer i næste nummer af Tursejleren. Der er indlagt hvile-
dage, så der er god tid til at se på attraktionerne de forskel-
lige steder.

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 vil være vært for et par 
fælles gratis grillaftener i løbet af turen, og vores guider vil 
være behjælpelige med praktisk information og vejledning.

PRAKTISK
• Togtet starter den 18. juli og slutter den 7. august
• Antal deltagende både max.12
• Turen er gratis, men deltagerne afholder selv udgifter til  
 havnepenge
• I kan tilmelde jer turen fra den 20. april  til Danske Tur-
   sejleres sekretariat tlf. 7021 4242. ”Først til Mølle”-prin-  
   cippet gælder.

SOMMERTOGT 2022 
MED DANSKE TURSEJLERE
TYSKLAND-POLEN-BORNHOLM

7 dage på Bornholm. Femø-Stubbekøbing-Klintholm-Neuenhof-Stralsund-Wolgast-Swinoujscie-Kolobrzeg-Nexø-HammerhavnMulighed for fælles hjemsejlads.Ret til ændringer forbeholdes.

 FRA D. 18. JULI
TIL D. 7. AUGUST

OM TUREN 
21 dage i alt


