
Vi gentager succesen fra sidste år med flere muligheder!

SIS har igen lejet M/S Bjørnholm med plads til 140 

passagerer, alle med fri udsigt til bølgen blå.

Afgang fra Nyhavn ved nr. 71 kl. 9.30 

og retur fra Hven kl. 17.00 med hjemkomst kl. 19.

Pris pr. medlem af en SIS forening:

. kr. 300, der omfatter sejlturen, morgenmaden og

frokost buffet på Spirit of Hven kl. 13.00 eller 

. kr. 175 der omfatter sejlturen og morgenmaden

Tirsdag 20. maj 2014

- evt. også den 27. maj

Associeret til Københavns Firma Sport (KFS) 
under Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten)

Navn

Din forenings navn

Sæt X for Tilmelding 1 = kr. 300_________ Tilmelding 2 = Kr. 175_________

Oplys bogstav, hvis du benytter dig af mulighederne nævnt under A, D og E:

Frokosten er kl. 13.00 med en frokostbuffet
på det 4-stjernede hotel "Spirit of Hven”, Backafallsbyn, 
hvor også Whisky-destilleriet har sit domicil

Ved tilmelding og betaling af turens pris på kr. 300 eller kr. 175
pr. deltager skal dette ske til din forening inden den 27. april.
Ønsker du at benytte dig af mulighederne nævnt under punk-
terne A, D eller E skal dette også oplyses ved tilmeldingen.
Ellers er turens indhold
og besøg op til dig selv!
Du skal blot huske at
være tilbage til
Bäckviken havn senest
kl. 17.00, hvor M/S
Bjørnholm sejler retur til
Nyhavn!
Du kan også se og læse
mere om Hven på

www.visithven.dk

HVENHVENHVENHVEN
. . . den smukke svenske ø





Efter velkomst og ombordstigning er der morgenmad bestående af kaffe/te,

rundstykke, skåret brød, croissant, ost, pålæg, marmelade og smør 

Ved ankomst til Bäckvik en er der flere aktivitets muligheder!

A Du kan køre på egen hånd med din egen cykel, som du gratis kan tage med i toget til  Nørreport eller
Østerport og gratis med skibet til og fra Hven. Skibet kan dog max. have 25 cykler, så det “er først til mølle”, 
når det gælder transport af din egen cykel. Tilmelding er nødvendig!

B Du kan leje en cykel på Hven. Lejepris for en god cykel med 3-gear er sv.kr. 100.
C Du kan gå stavgang, hvis du har dine egne stave med. Du kan også gå uden stave!

Der er to ruter fra havnen til Spirit of Hven - langs kysten eller ad landevejen, begge ture er på ca. 3 km.
D Vi arrangerer en transport fra havnen ved ankomst til frokoststedet Spirit of Hven (nr. 20 på kortet).

med et Traktorsläp til d.kr. 35. Tilmelding er nødvendig! Betaling ved tilmelding.
E Der er også en mulighed for en Ø-rundtur med et andet Traktorsläp til d.kr. 80. Turen tager ca. 1 time.

Tilmelding er nødvendig! Betaling ved tilmelding. Turen har et stop undervejs og retur køres der forbi Spirit
of Hven, så man kan stå af, hvis man har meldt sig til den fulde pakke på kr. 300. Øvrige passagerer kan 
stå af undervejs eller ved afslutning af turen, hvorefter man så er på egen hånd.

F Af seværdige steder er der: Tycho Brahe museet midt på øen, smukt indrettet i den tidligere Allhelgonakirke, med renæssancehaven og det underjordiske 
observatorium. Entre sv.kr. 75. 
En anden mulighed er at besøge forskellige kunsthåndværkere med keramik, skulpturer, glaspusteri, 
sølvsmedje, billedkunst og vævning. Gratis og på egen hånd. 
Eller besøge øens whisky destilleri (nr. 20), der åbnede i 2008 og allerede nu er højt præmieret og aner-
kendt i whiskykredse.
1 times  guidet rund-
visning til sv.kr. 150
med smagsprøver.
Du kan også besøge
en af de mange hyg-
gelige restauranter på
øen eller Kyrkbacken
havn, hvor sejlerne
holder til. Læs mere
om Hven og download
øens brochure på

http://np.netpublica-
tor.com/netpublica-
tion/n18205711
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