
                  Program for Demens Cafeens Venners sommertur

                             FRA DEN 16/9 - 20/9  2019

Sloß Groß Plasten ved  byen Waren .( Müritz ) 

I samarbejde med Demensfællesskabet Østjylland og med støtte fra Rønde Sparekasse tilbyder vi 
denne oplevelsesrige tur. 

                            Der er afrejse fra Marselisborg Centret P.P Ørums Gade 11 Aarhus C 
  
                                                         MANDAG  DEN 16/9 2019 KL. 09,00

Vi kører igen i år med Ry Bussen, med Aase bag rattet og Steen som guide.

Vi spiser rundstykker og drikker kaffe i bussen på vej nedad og når Aase har behov for pause, 
bliver der et lille stop, så vi kan strække ben og andet nødvendigt. 

Vores medbragte frokost spiser vi på en rasteplads i Tyskland . 

Vi forventer ankomst til det smukke slot  sidst på eftermiddagen .

Det vi bl.a. skal opleve på turen er som følger: 

Heldagstur til Rügen, med ophold i Stralsund . 

Tur til Kells Müritzer Bauernmarkt , som er " en spændende blandet landhandel " her bliver der 
mulighed for at spise frokost. 

Tur til byen Waren ( Müritz ) , byen er en historisk by med smukke avenuer og et livligt byliv. 

Guidet rundvisning på slottet og det omkringliggende område. 

Afslapning i de smukke omgivelser og mulighed for lidt forkælelse i wellness 
området og en tur i den flotte indendørs pool .

Turene køres efter samråd med vejrguden og rejseudvalget.



 Morgenmad og en 3 retters menu nydes dagligt på slottet.

Hjemrejse den 20/9 2019 efter morgenmaden og senest kl. 10,00

Prisen for turen incl. Bus, morgenmad og frokost på udrejsen, ophold og  1/2 pension på slottet.
Excl. Drikkevarer og frokost alle dage og evt, entreer . 

Pris pr. Person i enkeltværelse.      Kr. 4.150,00
Pris pr. Person i dobbeltværelse.    Kr. 3.850,00

Vi gør opmærksom på, at det kun er muligt, at booke dobbeltværelser for ikke medlemmer af 
foreningen. 

BINDENDE TILMELDING OG BETALING SENEST 20. JUNI 2019 

Beløbet bedes venligst indbetales til

 Jutlander Bank
Regn. Nr. 8140
Konto.nr.  6611045210
Vær venlig, at skrive dit navn på , når du betaler. 

Med venlig hilsen og på sommerlig gensyn. ☀ ☀
Rejseudvalget. 

Fællesskab er vejen frem. 👍

Vi henviser til foreningens hjemmeside : demenscafeensvenner.dk
hvor der vil komme et link til slot "Groß Plasten " 

http://demenscafeensvenner.dk



