
Då var det äntligen dax för en Danmarksträff igen. Pga av Pandemin  
så har vi fått skjuta på träffen i två år. I år är den förlagd till Möns-Klint  
på sydöstra Själland. Vi bor på Hotel Residens Mön.
Pris för rum inkl. middag fredag och lördag, frukost och lunch lördag och frukost 
söndag. 
Ni bokar själva på tfn. +45 22 36 72 72, uppge cod Volvo C70 vid bokningen. 
Var vänlig reservera och betala in per par 4510 DDK och för singel 2885 DDK 
senast 20 maj.  

Betala in till Möns bank: reg. nr. 0644-2000813 eller
Swift MONSDK21, IBAN DK2206440002000813.
Du kan mejla din bokning på info@residensmoen.dk

Program
Fredag 17/6   Ankomst och incheckning hotellet eftermiddag/kväll för mingel  

och middag.  Middagen är kl. 19.00. Dryck till maten betalas  
av var och en.

Lördag 18/6   Frukost mellan 07.00–09.00 
Samling kl. 09.00 med bilar för avfärd kl. 09.30 för rundtur till Möns- 
Klint, framme ca 10.00. Där går vi runt och titta och för de som vill 
kan också gå in på Geocenter och titta (det kostar 130 dkr i inträde 
som var och en betalar).

12.30  Lunch (ingår).
13.30  Vi kör vidare till Nyord, framme ca kl.14.30. Där finns möjlighet  

till fika för de som vill, det blir lite tävlingar och också tid att  
gå fritt omkring och titta.

16.30  Kör vi vidare mot hotellet och är framme ca kl.17.30 och mingel  
för de som vill fram till kl. 19.00, då det blir middag på hotellet.  
Dryck till maten betalas av var och en.

Söndag 19/6  Frukost, och sedan hemfärd eller vad de vill.

Anmälan: 
Till Micke på tel. +46 708 59 41 91 eller på epost: micke6908@gmail.com, 
eller till Lise-Lotte Bönnelycke på tel. +45 20 81 68 45 eller  
på epost liselottebnnelycke@gmail.com.

Obs! Sista anmälningsdag 17/5, helst så snart så möjligt!  
Uppge namn, medlemsnummer och antal personer, och ev. matalergi. 

Mycket välkomna!
Micke, Lise-Lotte och Ralf
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