
Hven turene tirsdag den 20. og 27. maj 2014 
Vi er nu fullbooket med 140 deltagere pr. tur – alle med 
fri udsigt til bølgen blå! 

Vi sørger for, at man kan sidde sammen med vennerne 
fra samme forening. Når I ankommer, vil I få besked af 
personalet, hvor I skal sidde. 

Der er morgenmad til alle, når vi lægger fra kaj kl. 9.30. 

Efter ankomst til Bäckviken er traktor køretøjerne klare til transport til frokoststedet og til 
Ø-rundturen - umiddelbart ud for ankomststedet 

Kl. 13.00 er der en velsmagende buffet klar til de af os, der har reserveret dette, på 
restauranten ” Spirit of Hven ”. Herefter er dagen fri til egen rådighed og sightseeing. 

Der har været forespørgsel, om vi kan få noget at spise ved afsejling kl. 17.00 fra Hven, da 
egen forplejning ikke må nydes ombord! 

Det kan vi, sandwiches eller kaffe/kage – men det forudsætter, at vi forudbestiller den 
ønskede sandwich eller kaffe med tilbehør senest 8 dage inden afrejse! 

Sandwich og kaffe med kage eller muffins koster kr. 48 pr. stk. Der er følgende muligheder: 

a. Sandwich med skinke og ost 
b. Sandwich med kylling og karrysalat 
c. Sandwich med roastbeef 
d. Kaffe med tørkage 
e. Kaffe med muffins 

Drikkevarer købes ombord! Gl. Dansk eller Enkelt til kr. 23 pr. glas, øl på flaske til kr. 23, 
fadøl til kr. 38, vand til kr. 15, vin i glas til kr. 38, ¾ l. vin på flaske til kr. 184. Drikkevarer 
skal ikke forudbestilles! 

Hvis nogle af jeres deltagere vil benytte sige af denne mulighed for at få noget at spise på 
tilbagerejsen, bedes hver forening selv indsamle ordre herpå og sende den til Spar Shipping, 
att. Gurli Winther på mail gurli@sparshipping.dk senest 8 dage inden afrejse!                   
Faktura på de bestilte madvarer sendes til foreningen med indbetaling inden afrejse til Spar 
Shipping. Navn på foreningens kontaktperson og mailadresse oplyses ved bestillingen!  

Vi håber på en vellykket tur for alle – både ombord på M/S Bjørnsholm og på Hven!    
Denne information bedes kopieret og udleveret af hver forening til deltagerne!  

Mange hilsner og god tur!                                                                                                                     
SIS bestyrelsen  

På turen den 20. maj er Sim Krahl fra AIF Senior Idræt med og kontaktpersonen fra SIS. 
Den 27. maj vil Erhardt Franzen fra Veteransport i Taastrup være med og kunne kontaktes, 
hvis der er nogle spørgsmål, som vi kan klare!  


