
Sommerhus - Sct. Knudsborg 2023 

Hyggeligt
samvær 

og 
dejlige

omgivelser

Sommerhusophold - 3 nætter
Bustransport tur/retur Middelfart - Sct. Knudsborg 
Alle måltider under opholdet samt tilhørende drikkevarer
Aktiviteter ifølge program
Deltagelse af ULF Feries frivillige

INKLUDERET I PRISEN

TRANSPORT
Transport til/fra Middelfart Station står den enkelte gæst selv for. 
Transport Middelfart Station - Sct. Knudsborg tur /retur er inkluderet.  
Det er også muligt selv at køre til Sct. Knudsborg.

TILMELDING OG BETALING
Tilmelding hurtigst muligt og gerne inden d. 1. juni 2023

Depositum på 2.000 kr. betales ved tilmelding 
(husk tilmeldingsskema online eller på papir)

Restbeløb: 1.995 kr. 
Restbeløb betales senest d. 1. juni 2023

Kontonummer til betaling: 
Reg. nr.: 7562 Konto nr.: 1118274 
Tekst på overførslen: dit navn/knudsborg

 

Danmark er skønt om sommeren, og derfor gentager vi
succesen fra "Turen til Endelave" og byder i år på
sommerhusferie i Danmark. Denne gang besøger vi Sct.
Knudsborg på Fyn. Sct. Knudsborg er et dejligt stort
sommerhus beliggende på Nordvestfyn, helt ud til vandet.
Vi skal lave konkurrencer, spille spil, feste til den lyse
morgen, lave snobrød over bål, gå tur langs stranden og
hygge i hinandens selskab.  Og sidst men ikke mindst kan vi
bade i svømmepølen, spille billard og vi får besøg af et 
par spændende mennesker, som kommer og underholder. 

Vi bor på 2-personers værelser med eget bad og toilet.
Derudover er bygningen handicapvenlig, og derfor er
denne rejse god til dig som er gangbesværet eller sidder i
kørestol. Du skal dog have personlig ledsager med, hvis du
har behov for hjælp i det daglige.

Det forventes at gæster hjælper hinanden med praktiske
opgaver bl.a. i forbindelse med måltider. 

 Kontakt os gerne for mere information. 

REJSETIDSPUNKTER OG PRISER
Afrejse: 21. august 2023
Hjemkomst: 24. august 2023

Pris pr. person i dobbeltværelse: 
Tillæg for eneværelse: 3500 kr.

 

3.995,-

Vi står klar til at besvare spørgsmål
Ring 21 22 27 98 eller skriv en mail til Ulf-ferie@ulf.dk

God til 
gangbesværede


