
 

 

Sommerudflugt 2022 
Fransk forår i Præstø 

 

 

Til beboere i Afd. 4 

Du/I inviteres hermed til den årlige sommerudflugt, der går til Fransk forår i Præstø, 

som tiltrækker 40.000 – 50.000 besøgende i de 2 dage arrangementet varer. 

 

Fransk forår i Præstø består af mange stader med salg af alle mulige gode sager – f.eks. gode vine, øl, 

italienske retter, spegepølser, oste, kunst, keramik, smykker – ja, alt hvad hjertet kan begærer –  

og ikke mindst -god musik og god stemning mellem staderne.  

 

På dagen vil vi kører i bus fra Nykøbing F. til Præstø, hvor der vil være mulighed for at slentre gennem byen, 

og besøge de mange stader. Er du rollatorbruger, kan du også deltage – du skal bare kunne klare dig selv.  

Denne dejlige tur koster 189,00 pr. person.  kontant betaling -  drikkevarer er for egen regning.  

Sommerudflugten vil finde sted over 2 dage, hvor du/I kan vælge, hvilken dag, der passer dig/jer bedst, 

og tilmelde dig/jer til på den valgte dag.  

Der kan deltage 58 personer pr. tur, og her gælder ”først til mølle” princippet.  Dagene er: 

Lørdag den 28. maj eller Søndag den 29. maj 

Opsamlingstider for bussen fra Nykøbing:  

 Kl. 08.00 Holger Brodthagensvej v/selskabslokalet 

 Kl. 08.15 P pladsen v/Lindholmcentret 

 Kl. 08.30 Enighedsvej v/Norgesvej 

 Kl. 08.45 v/Annes Fisk, Sjællandsgade 1 

 Kl. 09.00  Bryghusparken 

 Kl. 09.15 v/Børnehuset Firkløveren, Hospitalsvej 12 

 Kl. 09.30 Fjordvej 25 

 Kl. 09.45 Tingsted – v/Rema 1000 Nord 

 Kl. 10.00 Nørre Alslev Kirke  

Mød op 10 min. før afgangstid 

Bussen skal fyldes op, hvorfor det kan blive nødvendigt at tilbyde Jer turen på den anden dato. 

Ankomst til Præstø ca. kl. 11.00, hvor vi på egen hånd går ud og nyder det ”Franske forår”. 

Afgang fra Præstø kl. 13.00, hvorfra vi kører til Restaurant Klintholm. Her vil vi nyde en dejlig frokost.  

Kl. 16.00 henter bussen os, og vi kører retur til Nykøbing. 

Vi håber meget, at det kan friste vores beboere – en skøn og dejlig tur med masser af oplevelser og nye indtryk.  

SÅ HOP PÅ BUSSEN – OG TAG DIN NABO MED. 

 



 

 

 

Sommerudflugt 2022 
 

 

Tilmelding til sommerudflugt 2022 – afleveres senest fredag den 20. maj 2022 

 

Jeg/vi tilmelder os her sommerudflugten 2022. Pris kr. 189.00 pr. person: 

Navn/e:                        Afdeling - ___________ 

Adresse:      ______________ 

Antal tilmeldte:__________ Telefonnummer:   ______________ 

 

Jeg/vi tilmelder os sommerudflugten den (sæt kryds ved den dag du/I ønsker at deltage): 

Lørdag den 28. maj 2022   

Søndag den 29. maj 2022   

Sæt kun et kryds 

 

Jeg/vi står på bussen (sæt kryds ved opsamlingssted): 

 Kl. 08.00     Holger Brodthagensvej v/selskabslokalet  Kl. 09.15 v/Børnehuset Firkløveren, Hosp.vej 12  

 Kl. 08.15 P pladsen v/Lindholmcentret   Kl. 09.30 Fjordvej 25 

 Kl. 08.30 Enighedsvej v/Norgesvej   kl. 09.45 Tingsted, v/Rema 1000 Nord 

 Kl. 08.45 v/Annes Fisk, Sjællandsgade 1  kl. 10.00 Nørre Alslev Kirke 

 Kl. 09.00 Bryghusparken 

 

Bindende tilmelding og kontant betaling afleveres senest fredag den 20. maj 2022.  

Ved afbud efter mandag den 23. maj 2022 vil du/I ikke få Jeres deltagergebyr retur.  

 

Tilmeldingen og deltagergebyr afleveres hos: 

 

Susanne Lund 

Enighedsvej 60, 1. tv.  tlf: 61460387 

Lægges i postkassen 

 


