Sommertræf Fruerlundparken, Øster
Hurup med guidet bustur i lille vildmose,
25.-27. maj
Vi bor i Fruenlundparken, der er et indhegnet område på 15 ha
med to søer og flere hyggelige områder. Der er herre- og dametoiletter samt baderum to steder på pladsen. Strøm findes
på hele pladsen. Pladsen ligger i gå afstand til turistbyen Øster
Hurup.
Program:
Onsdag den 26. maj:
Ankomst efter kl. 10.00 på Fruerlundvej 5, 9560 Hadsund.
Kl. 15.00 fælles kaffebord. Tag selv kop og tallerken med. Vi
servere kaffe og kage.
Kl. 18.00 fælles spisning. Medbring selv det du vil spise og
drikke. Der kan købes øl, vin og vand til billige priser, hvis nogen
skulle gå tør af egne forsyninger.
Afhængig af vejret spiser vi i pakhuset eller den overdækkede
terrasse. Begge steder er der plads til 80 gæster (således kan
corona reglerne overholdes). Max 25 biler.
Torsdag den 27. maj:
Kl. 09.30 afhentes vi på pladsen af bussen som kører os de ca.
13 km til Lille Vildmose. Der vil være ca. en time på egen hånd,
hvor man kan se på området omkring centret eller besøge
dette mod entre på 75 kr.
Kl. 11.00 vil der blive serveret to snitter og en øl/vand pr.
person og kl. 11.30 kører vi med bus og guide ud i mosen. Turen
varer ca. 2 1/2 time. Bussen kører os tilbage til pladsen.

Kl. 18.00 serveres buffet (efter gældende corona regler).
Fra kl. 20.00 til ca. kl. 23.00 musikalsk indslag med mulighed
for dans, såfremt corona tillader det.
Fredag den 28. maj:
Pladsen forlades inden middag.
Pris: 1.050 kr. pr. vogn inkl. plads, frokost, aftenbuffet, bus og
guide. El kan tilkøbes for 30 kr. pr. døgn og bad 5 kr.
Tilmelding og betaling med mobilepay inden 1. april på
tlf.: 60 76 74 00.
Vi forbeholder os retten til aflysning, såfremt der ikke bliver 25
vogne, og corona forsamling på 50 personer ændres.
Vi kan anbefale et besøg i Øster Hurup by og på havnen, hvor
der er hyggelige spisesteder og butikker.
Der er cykelsti fra pladsen, eller man kan gå langs vandet til
havnen og byen.
Håber vi ses til nogen hyggelige dage.
Kirsten & Henning (5978), Kirsten & Hans (5988), Vibse &
Alex (4624)
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