
 
                               

                             9. april 2014 

Sejltur på Furesø med landgang og besøg på det historiske og moderne 
sted ”Kollekolle” og frokost i ” Den gamle Have ”  

onsdag den 6., torsdag den 7. og evt. tirsdag den 12. august 2014 
 

Den traditionsrige sejltur på Furesø med Bådfarten er i år med landgang og besøg på Kollekolle, 
der ligger for enden af den dybeste og smukkeste slugt, ned til Furesøen 
 

Program 
Kl. 10.00 Afgang fra bådebroen ved Den gamle Have i 
Frederiksdal. Der er offentlig bus fra Lyngby Station 
til og fra Frederiksdal.  
Fine, gratis parkeringsforhold ved Den gamle Have. 
Under sejlturen kan der købes øl & vand til kr.10 
 

Kl. 10.50 Landgang ved bådebroen ved Kollekolle. Ca. 
½ km gang til 
ejendommen, hvor vi 
vises stedets 
herligheder og hører 

dets historie. Vi nyder en kop kaffe eller te i de smukke 
omgivelser. Derefter er der guidet gåtur på ca. 1 km ved  
”Skovbrynet” på Kollekolles marker  
 

Kl. 12.20 Sejlturen fortsætter fra Kollekolles bådebro til turens afgangsbro i Mølleåen i  
                   Frederiksdal  
 

Kl. 13.20    Frokost i Den gamle Have. Buffet med veltilberedt  
                   kød og spændende tilbehør.  

Fællessang og underholdning af ”3 Glade Piger”.                                           
                   Drikkevarer skal man selv købe i kiosken   
                    
Kl. 15.30 Afslutning i Den gamle Have 
 

Deltagerne skal selv sørge for transport til og fra Frederiksdal. 
Sørg for fornuftigt fodtøj og påklædning 
 

Pris pr. deltager: kr. 200. Deltagerne får meget for pengene (bådtur, guide på hele turen, 
Kollekolle besøg, kaffe, frokost og underholdning). SIS yder tilskud til sejlturene 
 

Da vi maksimalt kan være 70 personer pr. tur, vil vi visitere efter princippet ” først til mølle ---”. 
Tirsdag den 12. august holdes som reserve til minimum 50 deltagere. 

Først når betaling og deltagernes navne er modtaget, kan vi bekræfte reservationen! 
Når en tur er udsolgt, giver vi besked pr. mail til din formand/kontaktperson i foreningen! 

 
Tilmelding og betaling Ruth Sejr Hansen snarest muligt! Vi reserverer plads til os onsdag 

den 6. august – men du kan også deltage de andre dage, så længe der er plads! 
 

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


