Boesdal Kalkbrud på Stevns Klint ud til Østersøen, midt i en verdensarv
Dagene fra d. 6 til 10. september Boesdalsvej 20, 4673 Rødvig Stevns.
Vi skal bo et smukt sted, hvor alle KABE´s gode funktioner kommer i brug.
Der er mulighed for: Ladestrøm – medbring adapter fra campingstik til alm. 230v stik med jord (3 ben), vand og
tømning af klosettet. Ønsker du et brusebad et andet sted end i campingvognen, kan det lade sig gøre til en 5´er på
Rødvig havn, 2,5 km fra pladsen.
Der er plads til 25 vogne og træffet gennemføres ved minimum 12 tilmeldte vogne.
Deltager gebyret er 300 kr. pr. vogn, dette dækker plads leje, strøm og betaling af guide.
Foreløbigt program med forbehold for ændringer
Den 6/9-2018
•

Ankomst fra kl.11.00 hvorefter dagen er til fri disposition

•

Standerhejsning kl.17.00

Den 7/9-2018
•

Mulighed for selvarrangeret besøg på Koldkrigsmuseum Stevnsfort (2 km fra pladsen). Bestil guidet rundtur
og kom i undergrunden! Tlf. 56502806. Lørdag er det også muligt!

•

Fælles restaurant besøg kl.19. for egen regning. Fredagshøjreb på Harmonien i Rødvig 169,- inkl. én
genstand. Tilmelding hertil på sms 51928841 – senest d.23/8.

Den 8/9-2018
•

Køretur til Stevns Fyr kl. 10.00 – For de der har lyst går vi tilbage til Boesdal Kalkbrud. Tur på 7 -8 km langs
klinten, med hyggesnak, egne snacks og drikke.

Den 9/9-2018
•

Kl.9.00 kommer Simone, vores guide, hun vil vise os flere af Stevns attraktioner. Dette er et unikt tilbud hvor
du/I får set og hørt om en god bid af Stevns. Vi følger trop i egne biler, med egne madkurve. Omkring kl. 14
drikker vi vores kaffe, der kan købes is og drikke ved Bøgeskoven Havn. For de der kan / vil, slutter turen
bagefter ved Gjorslev Gods. Obs. På turen vil der være en P-afgift pr. bil på 40 kr. så vi pakker os i mindst
mulige antal biler og deler udgiften.

•

Senest kl.17.00 Stander strygning, hvor træffet slutter officielt, men der er mulighed for at blive natten over,
dog uden ladestrøm.

Den 10/9-2018
•

Kl.10.30 forlader de sidste vogne pladsen

Tilmelding senest 3. august til træfholder Ulla Fischer og Jens Nordbæk Rasmussen Kabe 803 på mail
nordbaek.fischer@outlook.dk efter svar indbetal efterfølgende på Reg.nr 5350 konto: 0000241750 skriv Stevns og
medl.nr.
Ulla tlf. 51928841 Jens tlf. 23868638

