Årstræf 2020
Syd Fyn 12. – 14. juni 2020
I år afholdes Morgan Club Denmark’s årstræf i det Syd Fynske, vi har booket på Hotel
Christiansminde i Svendborg.
Same procedure as last year – fordi vort træf i 2019 druknede i regn, og det var synd for den fine
køretur der var planlagt på Tåsinge og Langeland.
De senere år har der været interesse for lidt Morgan Hygge allerede fra fredag,
så vi har valgt at mødes på Odense Golfklubs Restaurant, Hollufgårds Alle 21 i Odense
til kaffebord (for egen regning) og herfra en fælles køretur til hotellet i Svendborg.
Lørdag starter fra Hotel Christiansminde, hvor de der kommer lørdag kan få morgenbuffet
sammen med dem der har overnattet fra fredag, dette morgenbord er for egen regning 125 kr. pr.
person, afregnes i receptionen.
Dagens køretur er planlagt til de sydfynske øer Tåsinge og Langeland, med frokost på
Tranekær Slotskro.
Tilbage til Hotel Christiansminde til generalforsamling og middag.
Program:
Fredag 12. juni:
15.00 – 16.30
16.30 18.00 ca.
19.30

Kaffebord, Odense Golfklubs Restaurant, Hollufgårds Alle 21 i Odense
Fælles køretur til Hotel Christiansminde i Svendborg
Indtjekning på Christiansminde
2 retters menu

Lørdag 15. juni :
9.00 – 10.00
10.30 – 16.00
ca. 12.00-13.30
17.00 – 18.00
19.30

Morgenbuffet på Christiansminde
Køretur med frokost undervejs
Frokost Tranekær Slotskro
Generalforsamling
3 retters menu

Arrangør: Pia & Ole

telefon: Pia 2656 0309 Ole 2068 1305

Priser:
Fredag:
Lørdag:

Overnatning i dobbeltværelse 525 kr/pers. Tillæg for enkeltværelse 225 kr.
2 retters menu 275 kr/pers. drikkevare for egen regning.
Dagsarrangement incl. frokost 150 kr/pers.
3 retters menu 350 kr/pers. drikkevare for egen regning.
Overnatning i dobbeltværelse 525 kr/pers. Tillæg for enkeltværelse 225 kr.

Samlet pris for hele arrangementet for
2 personer i dobbeltværelse fra fredag, incl. 2 x aftens menu 3.650 kr
1 person i enkeltværelse fra fredag, incl. 2 x aftens menu
2.275 kr
Tilmelding og betaling senest 8. maj
Tilmelding til ps@morgan-club.dk
Indbetaling til konto 1551 3719413404

mærk: Årstræf + navn

