
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                    

         Hjerteforeningen i Holbæk har 3 spændende  

                              arrangementer i 2016 

          Først 4 dages tur til smilets  by, Aarhus  30. maj – 2. juni. 

Mandag:  Busafgang:   

Borgerservice, Jernbanevej 6, Holbæk ……………… kl. 08.30                                                         
Netto, Vipperød …………………………....................... -  08.45                                        
Brugsen, Vipperød ………………………………….......  -  08.50   

Så går turen mod Fyn, et lille ophold ved Knudshoved, videre til Middelfart, hvor vi spiser 
brunch/frokost.  Derefter til hotel Sabro Kro, tlf. 86948922, der bor vi de næste 3 dage, 
begyndende med 2 retters menu kl. 19.00, (samme tidspunkt de næste to aftener)   
Drikkevarer for egen regning. 

Tirsdag: Kl. 09.00 kører vi til Ebeltoft, hvor en guide vil føre os rundt de næste 3 timer i det 
skønne Mols. Efter frokost incl. 1 øl/vand, vil der blive tid til, at gå lidt rundt i Ebeltoft, på egen 
hånd. Derefter tilbage til hotellet via Kalø slotsruin. 

Onsdag:  Efter morgenmaden kører vi kl. 09.15 til det spændende Moesgaard Museum, hvor 
der er 4 forskellige udstillinger, man kan vælge imellem, (derfor ingen guide). Efter besøget 
der, går turen til Alrø.  Der venter os en lidt anderledes frokost, og værtinden vil fortælle om 
øen.  På hjemturen til hotellet, eftermiddagskaffe fra bussen. 

Torsdag: Vi må nu sige farvel til hotellet.  Så skal vi på busrundtur med guide i Århus. Denne 
vil fortælle om den smukke by og det fantastiske, store havneområde.  Inden vi forlader Århus 
får vi frokost.  Undervejs til Sjælland, eftermiddagskaffe på Fjelsted kro, der byder på boller og 
lagkage.  Forventet ankomst til Holbæk først på aftenen. 

Pris pr. prs. i DV. Kr. 3.200,-, EV-tillæg kr. 450,-  (Ikke medlemmer + kr. 200,-)         
Tilmelding snarest og betaling senest den 15. april 2016. Vi tilråder afbestillingsforsikr.             

                                                                     

Den 2. tur er til Nykøbing Falster Revyens forpremiere onsdag den 8. juni.  Hvis I ikke 
allerede har tilmeldt jer, kan I få program tilsendt.  Sidste tilmelding er 1. februar 

                                                            

Den 3. tur går til Tivoli Revyen torsdag den 14. juli. Busafgang fra Borgerservice kl. 16.00.     
Og kl.17 venter der en lækker platte i den kendte ”Krøgers Have”, før vi kører til Tivoli.       
Retur til Holbæk kl. 22.30.  Pris for dette festlige arrangement er kun kr. 750,- pr. prs.         
Også her tilrådes tilmelding snarest. – Husk altid:  ”Først til mølle” . . . . . . 

Med venlig hilsen                                                                                                           
f/Hjerteforeningen i Holbæk                                                                                                                      
Inge og Svend-Erik Næsted                                                                                                                     
Tlf. 59433520  / 51528270  /53288589 / naested@dlgmail.dk   


