
 

    
 

 
                       Seniorklubben 
 

  

                     Egenbetalingstur til Føhr og Sild 

                            19. til 21. august 2019. 

 
Vi mødes den 19.8. i Bramming, hvor der holder en bus med afg. kl. 11.30. Der Venter os  nogle 

dejlige dage i Nordtysklands vidunderlige natur, startende  med frokost på Agerskov Kro. Derefter 

videre til Flensborg, hvor vi har ophold fra kl. 15-17 med et kirkebesøg og besøg på havnen. Efter 

dette kører vi til Husum til vores hotel ”Theodor Storm Hotel” for indkvartering, middag og 

overnatning. 

 

Den 20. går vi fra hotellet til DB stationen i Husum, ca 10-15 minutters gang. Her tager vi toget til 

Nieböll, (hvor der er trapper) skifter tog og kører til Dageböll Mole. Herefter  en kort gåtur ned til 

færgen, som sejler os til Wyk på øen Føhr. En lille spadseretur til frokoststedet. Efter frokosten 

kører vi med ordinær bus øen rundt og tilbage til Wyk med et kort ophold, før færgen sejler os 

tilbage til Dageböll Mole og med toget tilbage til hotellet i Husum, som på udturen. Middag og 

overnatning på vores hotel. 

 

Den 21. forlader vi hotellet og kører med bus til Nieböll for at køre med autotoget til Westerland på 

Sild, hvor vi spiser frokost. Derefter en rundvisning på Sild med lokal guide og slutter i List. Vi 

sejler med færgen til Havneby, og kører videre med bussen til Bramming, hvor turen slutter kl. ca. 

17.30. 

 

Pris for denne tur er kr. 2.950 pr. person i delt dobbeltværelse, enkeltværelsestillæg kr. 630. 

Inkluderet i prisen er kørsel med busser, tog og færger, alle entreer, 2x morgenmad, 3x frokost og 

2x middag med  3 retter eller buffet. Drikkevarer er som sædvanlig for egen regning. 

. 

Information og tilmelding fra 23/4 til 30/4 ved henvendelse til Mona Rasmussen: 

Mail soffi11@stofanet.dk eller tel.   2585 2871 

Information: Preben Clausen tel.  2480 0662 

Betaling: Ved tilmeldingen betales kr 800 i depositum. 

Restbetalingen kr. 2150 (kr.2780 hvis enkeltværelse) skal indbetales inden den 25/6 2019 på konto 

Arbejdernes Landsbank reg nr 5236 konto nr 0248612 

 

Der er begrænset antal, hvorfor ”først til mølle” gælder. Din tilmelding er først registreret, når du 

har fået et tilbagesvar. Det er nødvendigt at være selvhjulpen. 

 

Vær opmærksom på, at du har mulighed for at booke HK Trafik og Jernbanes ferieboliger. Er du 

forsikret i TJM Forsikring, er der et større udvalg af ferieboliger. Du får som pensionist 20% rabat 

på ferieboligen, hvis du bestiller 14 dage før. 

Er du forsikret i TJM Forsikring, skal du være opmærksom på, at dine voksne børn også har 

mulighed for at blive forsikret samme sted. 
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