
Sensommertræf på Langeland! 

Kære Morganister! 

Indbydelse til et lille sensommertræf på Langeland d. 3 og 4 september: 

Mødested havnepladsen i Rudkøbing kl. 11.00-11.30 lørdag d. 3. september! 

Afgang til Tranekær slot kl. 12.00! 

Vi kører til Tranekær, hvor der er bestilt en let frokost hos Restaurant Generalen i 

Tranekær!  Vi parkerer på plænen foran slottet, ved Generalen! 

Efter frokost går vi en rundtur i Medicinhaverne, en spændende samling af planter 

og lægende urter!   

Kl. 14.00 er der afgang mod Bagenkop kro på Sydlangeland! 

Vi kører ad små, hyggelige veje, alle asfalterede, og er i Bagenkop ca. kl. 16.00! 

Vi parkerer i samlet flok på plænen foran værelsesbygningen og finder vores 

værelser!  

Der er kaffe og kage i en af kroens restauranter. 

Den store, usandsynlige, fantastiske fiskebuffet åbner kl. 18.00! 

Vi har et separat lokale! 

Næste morgen er der morgenbuffet, og efter udchekning kører vi imod 

koldkrigsmuseet kl. 10.00! 

Ad små idylliske veje kører vi imod museet! Der bliver lejlighed til at se vilde heste, 

samt at besøge Langelands sydspids på turen dertil. 

Vi indtager vores frokost (en sandwich, inkl. drikkevarer) på museets område! 

Afsked og hjemkørsel.   

Prisen for dette arrangement er kun kr. 1100,- pr prs. i delt dobbeltværelse! 

Fiskebuffeten er inkl. 1 flaske vin pr værelse! Frokost lørdag og søndag er med i 

prisen. Alle drikkevarer udover frokost søndag og vinen til fiskebuffeten er for egen 

regning!  

Entre til medicinhaverne og koldkrigsmuseet er inkl.  



Der er kun 20 dobbeltværelser på hotellet i Bagenkop. 

Såfremt dette ikke rækker, vil arrangørerne være behjælpelige med at vinde 

tilsvarende hotel mulighed på Langeland. 

Vedr. enkeltværelse kontakt Henning på nedenstående telefonnummer. 

Sidste tilmelding søndag d. 7.august 

Tilmelding er først gyldig, når indbetaling er registreret! 

Bedes indbetalt til konto 1915-6296 682 355 i Nordea Bank 

Husk angivelse af navn og telefonnummer. 

Kontakt tlf.: 21298804 

Kontakt mail: hh@lit.as 

Hilsen Mette og Jørgen Hansson og Janne + Henning Hjort (medlemsnummer1134) 

Adresse på mødested: Havnepladsen 15, 5900 Rudkøbing 

Overnatning Bagenkop Kro Østergade 15, 5935 Bagenkop 

Der udleveres rutekort ved ankomst i Rudkøbing!  
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