Sommertur til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk

Seniorsektionen inviterer på skovtur i Andelslandsbyen i Holbæk
Torsdag den 16. juni
Andelslandsbyen / Oplevelsescenter Nyvang – Nyvang Alle 4 – 4300 Holbæk.
Bussen holder klar ved Lyngby station kl. 8:45 og kører kl. 9:00, så vi er fremme kl. 10:00

Kører man selv direkte til Nyvang, er der en stor parkeringsplads lige ved indgangen, hvor
der altid er plads til bilen, hvis det er lettere. Husk du skal være fremme kl. 10:00
Når vi er ankommet til Nyvang, starter vi kl. 10:15 med en interessant 2 timers guidet
rundvisning i Andelslandsbyen med stop ved 4 huse, hvor vi vil høre om
andelsbevægelsens store betydning. Vi vil være 25 personer pr. guide. Hvis man er meget
gangbesværet, kan vi tilkøbe at man kan blive kørt bag gruppen i en golfvogn.
Efter omvisningen ca. kl. 12:15 mødes vi på Madam Blå som er et hyggeligt traktørsted,
hvor vi spiser fra kl.12:30 til kl. 13:30. Her serveres 2 stk. højtbelagt smørrebrød hertil
nydes en øl/vand eller et glas rød/hvidvin.

Efter spisning skal vi ud og kører i hestevogn, ca. ½ time, der kan være 15 deltagere pr.
tur. Vi deler os i 3 grupper, og efterhånden som man kommer retur fra hestevognsturen
er der kaffe med lækker kage hos Bageren & Konditoriet.
Gruppe 1 starter hestevognstur kl. 13:30 og er retur kl. 14:00
Gruppe 2 starter hestevognstur kl. 14:00 og er retur kl. 14:30
Gruppe 3 starter hestevognstur kl. 14:30 og er retur kl. 15:00 (drikker kaffe inden køretur)
Der er nu mulighed for på egen hånd at besøge den gamle slagter, eller hvad man har
udset på køreturen man vil kigge nærmere på inden bussen kører hjemad kl. 15:45
Prisen for at deltage er kr. 150 for medlemmer af seniorsektionen og kr. 400 for ledsagere.
Der er plads til max. 70 personer så det er først til mølle.
Tilmelding via e-mail til flemming@kampff.eu
Husk at angive personale nr. samt om du skal med bussen derop, og om du er dårligt
gående så vi kan sørge for transport til rundvisningen.
Tilmelding er bindende den 28/5
Du er først tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse
Vi glæder os til at se jer
Flemming & Jan

