
Sommertur med hest og vogn på Møn 2017
Så er der lagt op til endnu en tur, med hest og vogn,
rundt på Møn, med besøg på dejlige steder. 
Starten vil være fra Bogø, mandag den 7. august 2017.
Derfra kører vi til Strandskoven, hvor der skal laves folde, 
og vi slår lejr for natten. 
Dag 2 rydder vi op, inden turen 
går gennem det smukke landskab til Møn is, hvor der 
er folde til hestene, og vi får en lejrplads. . 
Dag3 rydder vi igen pænt op inden vi kører videre. Der vil
være mulighed for at købe kød, til aftensmaden inden afgang.
Derfra videre til Møns campingplads. Her er der også folde til
hestene, og lejrplads ved siden af.På pladsen er det muligt at 
benytte deres faciliteter. Dag 4 er hviledag for heste og 
mennesker.
Dag 5 Oprydning, og en kort tur, til Nordfeldt strand, 
hvor der skal laves folde mm. Lejren er tæt på stranden.
Dag 6 starter igen med total oprydning inden turen går til
Nyord, tilshelterpladsen, hvor vi slår lejr, og der er 
folde til hestene.
Dag 7 er hviledag, så der er mulighed for at besøge den
smukke lille by.
Der er ca 1,7 km til en badeplads fra lejren.
Dag 8 er sidste dag på turen, vi forventer at afslutte
turen uden for Stege.
Det vil koste kr. 650,00 pr person at deltage.
For dette får i maden på Møn is, alle overnatninger,
brug af faciliteter på Møn camping.  Husk mad til første
aften. Vi køber ind undervejs når vi kommer forbi en købmand.
Nærmere oplysning om tilmelding kommer senere,
Ved eventuelle spørgsmål, 
kontakt John Jørgensen på tlf: 40786984
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Så skal vi hjemStop på torvet i Stege
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