
Klubbens sommertur går i år til den naturskønne Møn. I weekenden 12. - 14. september 2014, har vi lejet en stor 
hytte, hvor der er plads til alle deltagere. 

Fredag kl 16:00 mødes vi hos Heidii i Solrød (adressen sendes ud efter sidste tilmelding). Vi vil prøve at få logistikken 
til at flaske sig, så man evt. kan få kørelejlighed til Solrød eller blive hentet ved stationen. Hvis du har mulighed for at 
stille din bil til rådighed på turen, må du meget gerne skrive det til Pernille ved tilmeldingen.

Lørdag bliver vores store udflugtsdag, hvor vi vil drage til GeoCenter Møns Klint. Der vil en guide blandt andet fortæl-
le om geologien og naturen. Hvis vejret tillader det, og vi kan få en specielaftale (vi kommer uden for sæsonen), vil vi 
dykke ned under overfladen og se på havets fantastiske plante- og dyreliv.

Alt efter antal deltagere slutter vi turen af om søndagen med en sejltur, hvor vi vil se Møns Klint fra søsiden.

KLUBBEN BETALER: Mad, arrangementer og transport på turen. 
TILMELDING: Til Pernille Holm på mailen pernille_holm@hotmail.com. 
EGENBETALING: 300 kr. som skal betales på reg. 2277 kontonr. 8391102911 (husk at skrive dit navn) ved tilmeldin-
gen.
S.U.: Senest den 25. august 2014
MEDBRING: Badetøj, håndklæde, sengelinned, et viskestykke, en karklud, tandbørste og vigtigst af alt, det gode hu-
mør.

Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pernille på mail: pernille_holm@hotmail.com eller My 
på mail: mypedersen@gmail.com

MØNS KLINT

PROGRAM (der kan forekomme ændringer): 

FREDAG

Afrejse fra Hedii fra Mazur i Solrød kl. 16:10
Grille hotdogs til aftensmad. Mette er grillmester
Hygge i hytten

LØRDAG

Morgenmad i hytten
Guidet tur på GeoCenter Møns Klint og evt. snorkeltur
Frokosten indtages på GeoCenter Møns Klint
Grille aftensmad på Grillen. Mette er igen grillmester
Hygge i hytten med spil osv.

SØNDAG

Morgenmad i hytten
Evt. sejltur med Sejlkutteren Discovery
Frokost
Hjemrejse fra hytten ca. kl. 15:00 

På gensyn fra Dyrepasserklubben


