
DANSK

     

Forårstræf  7.-9. maj 202
Østerhovedvej 43, 7323 

        www.riisferiepark.dk

Program: 

Fredag den 7. maj 2021 

Ankomst  

Kl. 19.00  Velkomst og spisning i fælles
- Forloren Hare m. vildtsovs og kartofler.
  bestilles ved tilmelding på hjemmesiden.
  Middagen koster 100,-

Lørdag den 8. maj 2021 

Kl. 9.00 Morgenbord i fælleslokale
 Klubben giver brød m.v.
 
Kl. 9.30 Generalforsamling 

Kl. 12.00 Afgang til Legoland eller Kongernes Jelling

 Det er ikke krav at deltage 

Kl. 19.00  Fælles spisning i fælleslokale

Vi tilbereder, hver især vores mad og tager med til den fælles spisning.

Søndag den 9. maj 2021 

Kl. 10.00 Samling ved flaget og evaluering af træffet samt afsked.

 
PRISER for træffet: 

Enhed:  
Vogn 2 voksne incl. strøm for 2 overnatninger
 
Vogn 1 voksen incl. strøm for 2 overnatninger
 
Ekstra voksen for 2 overnatninger  
  
Børn op til og med 17 år for 2 overnatninger
  
Hund  
 
Mad fredag aften: (skal bestilles samtidig med træffet
pris  pr/person 
børn under 12 år  

eller mad fra egen vogn - det er ingen krav at maden skal 

ANSK Bürstnerklub 
    

2021 på Riis Feriecenter –  
 Give  

www.riisferiepark.dk 

Velkomst og spisning i fælleslokale 
Forloren Hare m. vildtsovs og kartofler. 

illes ved tilmelding på hjemmesiden. 
- kr. pr person 

lokale. Medbring kaffe.  
Klubben giver brød m.v. 

Legoland eller Kongernes Jelling  

deltage i turene 

lokale. 

hver især vores mad og tager med til den fælles spisning.

Samling ved flaget og evaluering af træffet samt afsked. 

overnatninger   560,- kr.  

Vogn 1 voksen incl. strøm for 2 overnatninger 390,- kr. 

  170,- kr.  

for 2 overnatninger 80,- kr. 

 20,- kr. 

Mad fredag aften: (skal bestilles samtidig med træffet.) 
 100,- kr.  

 50,- kr. 

er ingen krav at maden skal komme udefra.  

Legoland 
Nordmarksvej 9
7190 Billund 

Der åbent fra kl. 10

Pris pr person 
Deltagere til 
selv bestille billetter online
på Legolands hjemmeside
 
Kongernes Jelling
Gormsgade 23
7300 Jelling 

Gratis adgang

Tilmeldingsfrist til 
træffet er senest den 
29. april

Bürstnerklubs 
hjemmeside

www.burstnerklub.dk

 

 

hver især vores mad og tager med til den fælles spisning. 

Nordmarksvej 9 
 

Der åbent fra kl. 10-18 

Pris pr person 379,- kr. 
Deltagere til Legoland skal 
selv bestille billetter online  

egolands hjemmeside. 

Kongernes Jelling 
Gormsgade 23 

 

Gratis adgang 

Tilmeldingsfrist til 
træffet er senest den 
29. april via Dansk 

Bürstnerklubs 
hjemmeside 

www.burstnerklub.dk 

http://www.riisferiepark.dk
http://www.riisferiepark.dk
http://www.burstnerklub.dk
http://www.burstnerklub.dk

