Sejltur på Furesøen og grill ved Frederiksdal Fribad

Seniorsektionen inviterer til årets skovtur, hvor vi gentager sidste års success.
Onsdag, den 3. juli kl. 16:00
mødested: anløbspladsen ved Vejlesø nedenfor Holte station
På utallige opfordringer fra vores medlemmer gentager vi sidste års sejltur på Furesøen med den
store grillbuffet ved Frederiksdal Fribad.
Vi skal ud på Furesøen, men vi starter i Vejlesø i Holte.
Bemærk at vi IKKE starter ved Holte Havn, men lige nedenfor udgangen fra stationen ud mod søen.
Over på den anden side af vejen og ned ad trappen.
Vi sejler over Vejlesø og ind i Vejlesø kanal, som er forbundet med Furesøen.
Vi tager en lidt længere tur på Furesøen i retning mod Frederiksdal. Turen dertil tager ca. 1 time.
På hjemturen sejler vi mere direkte, så den tager ca. ½ time.
Det er en helt fantastisk sejltur med mange pragtfulde naturoplevelser, så det kan I glæde jer til.
Der vil være venlig selvbetjening af forfriskninger på sejlturen.
Vores mål er Restaurationen ved Frederiksdal Fribad. Båden kan ikke lægge til lige ud for, så der er
ca. 10 minutters gang fra anløbsstedet til restauranten, hvor vi har reserveret pladser kl. 17:30.
Her venter en stor åben grill, kaldet brasiliansk churrasco med oksekød, nakkefilet, kyllingeoverlår,
lammeculotte, grillpølser, smørfisk, laks og grillede grøntsager. Hertil kommer et udvalg af ca. 10
forskellige salater, flødekartofler, råstegte kartofler, saucer og brød. Som det fremgår, er der
garanti for, at ingen går sultne derfra.
Der er 2 timers fri bar med frit valg blandt husets vin, øl og vand. Vi sidder lige ned til vandet med
et fantastisk flot udsyn over Furesøen.
Båden sejler retur 20:15 med ankomst ved stationen i Holte kl. 20:45.
Se billederne fra sidste år: arrangementer.seniorsektionen.dk/#!album-26
Prisen for at deltage er kr. 240,- for medlemmer af seniorsektionen og 480,- for ledsagere.
Tilmelding til undertegnede på e-mail: janheineras@gmail.com evt. telefon 23963439 senest den
25. juni 2019, hvorefter tilmelding er bindende. Du er tilmeldt, når du har modtaget en
bekræftelse fra mig. Der er plads til i hvert fald 60 deltagere.
Jeg ser frem til en oplevelsesrig og meget velsmagende eftermiddag og aften.
Jan Heine Rasmussen

