Ta’ med ONSDAGSKLUBBEN & SKAVE TURISTFART A/S

1 dags tur på: MØLLECRUISE TIL HORNS REV I NORDSØEN
Oplev en dejlig forårsdag på skibet ”Dana Sirena” med en spændende og interessant tur fra
Esbjerg til Horns Rev, hvor de mange møller står. Samtidig kan vi måske se sæler, og skal nyde
en lækker buffet ombord med drikkevarer inklusiv.

Der er afgang fra MEJDAL HALLEN
Tirsdag den 13. maj kl. 07.15.
Undervejs til Esbjerg serverer vi kaffe og rundstykker.
Derefter kører bussen direkte til havnen i Esbjerg, hvor vi kl.09.15 skal være ombord på det store DFDSskib ”Dana Sirena”. Undervejs til Horns Rev sejler vi først forbi fiskerihavnen, og Svend Vig Hansen’s store
skulptur med fire siddende hvide mænd. Skibet passerer også Fanø og Skallingen, hvor der er stor
mulighed for at se sælerne. Når vi kommer ud på åbent hav, er målet at komme til Horns Rev, hvor der står
80 store vindmøller, hvoraf energiselskabet Vattenfall ejer 60 %. Møllerne er meget store havvindmøller,
som måler 110 meter fra havets overflade til øverste vingespids. Det er et rigtigt imponerende syn, at se de
mange møller tæt på. Undervejs fortælles om bl.a. Esbjerg Havn, Vadehavet, hvad vi ser, og naturligvis
også om møllerne og deres betydning for samfundet.
Hele sejlturen varer 4 timer, så der bliver også tid til at se nærmere på det store skib, og hvis vejret er godt,
kan man også slappe af på soldækket med en kop kaffe. Til frokost skal vi også nyde en stor buffet, med
mange lækre retter, hvor man også får en øl eller vand samt kaffe og kage.
Klokken 14 når vi igen havnen i Esbjerg. Her venter bussen på os, og når alle er samlet i bussen, kører vi
direkte hjem, hvortil vi kommer omkring kl. 16.30, efter en spændende eftermiddag på havet.
Alle skal have billede legitimation med i form af f.eks. kørekort eller pas.
Pris pr. person,(v/ 50 personer), incl. al kørsel, moms og alle lovpligtige skatter og afgifter, kaffe og
rundstykker, sejltur samt buffet med 1 øl/vand samt kaffe og kage.

Ved 50 personer kr. 578.Under 50 pers. Forhør pris. ● Følg med antal restpladser på: www.onsdagsklubbenmejdal.dk

BEMÆRK: Hurtig og bindende tilmelding nødvendig!!!
Tilmelding, (gerne pr. mail, så har vi adr.), til:
Mona Christiansen: M: mch@cleancarpet.dk ● T: 4038-4845
Betaling: Senest d. 1. april, evt. til bank konto: 9585-8893104640 (Husk at skrive navn!)
Husk, alle skal have billede legitimation med. Der er reserveret 50 pladser. Skibet er udsolgt, og de vil gerne
have endeligt antal 1 måned før af hensyn til myndighederne. NB: Der skal være navn på alle passagerer.

