Påsketræf på Toppen
13. – 22. April 2019

Tag med Kabe Club Danmark til
CAMPONE GRENEN STRAND
Fyrvej 16, 9990 Skagen
Tilbud I.: 5 overnatninger fra 18. – 22. april
2 personer i egen vogn på standardplads – ex. Strøm og bad 955,Tilbud II.: 9 overnatninger fra 13. – 22. april
2 personer i egen vogn på standardplads – ex. Strøm og bad 1.295,* Ekstra personer samt hund er ved siden af prisen, og afregnes direkte med pladsen.



Vælg det tilbud i syntes passer til jer, og indbetal til klubben konto. (se konto nr. nederst på siden)
o Der er også mulighed for strøm efter måler, aftales med pladsen ved ankomst.
Husk at tilmelde hos træfholder.

Program: Fri ankomst, senere info om standerhejsning samt standerstrygning
1. Vi skal besøge Skagen Bryghus - Rundvisning på Bryghuset og vi skal smage på bryghuset
spændende øl, Pris pr person 150,- forventer at det bliver fredag d. 19. april kl. 13.00
2. Vi skal holde påskefrokost i campingpladsens TV-stue.
Pris pr. person 150,- forventer det bliver lørdag d. 20. april kl. 12.00
3. Ikke programsatte oplevelser i Skagen, vi kan få tiden til at gå med udover hygge og samvær
* Skagens Museer og masser af kunstværk
* En tur med Sandormen helt ud på spidsen
* Ta’ cykler med eller vi kan leje dem på pladsen
* Den tilsandede kirke
* Geocache – gåture (Pokemon for voksne) 
* Et godt slav 500

* En tur til gl. Skagen
* Skagen Grå Fyr, trækfugle Center
* Byvandring med Guide, 2 timeres varighed der afsluttes med kaffe på Brøndums Hotel 
pris pr. deltager 100,Tilmelding til Skagen Bryghus, Påskefrokost samt den guide byvandring skal ligeledes indbetales på
klubbens konto Reg nr 5350 kontonummer 0000241750, Oplys venligst: Navn, klubnummer (Bryghus,
frokost, bytur)
Vi glæder os til at se jer alle  Tilmelding senest 15. marts Evt. spørgsmål til træfholder Michael og Ilse Kabe 554
michaelengelbredt@gmail.com eller Jens og Hanne Kabe 628 hh@pcsmeden.dk

