JULEOPHOLD
Oplev en dejlig jul på Mors fra den 22. december til 26. december 2022.
Kroen er beliggende i en pragtfuld natur ved Legind Bjerge direkte ned til Limfjorden.
Med base på den smukt, julepyntede kro, gør vi alt, hvad der er os muligt for at give alle en super jul.
Af hensyn til de meget store prisstigninger generelt, har vi dog revideret lidt
i det ”sædvanlige” program og har forkortet opholdet.
Vi tilbyder følgende program:

PROGRAM TORSDAG DEN 22. DECEMBER
Fra kl. 12.00:

Ankomst og indkvartering.

Kl. 14.30: 	Østers- og muslinge-safari ved Sallingsund med kromanden.
Mulighed for at smage på råvarerne fra vores ”spisekammer”
- og selvfølgelig med et glas bobler til.
Kl. 18.00: 	2 retters gourmet-middag inkl. drikkevarer.
Jule-glögg og lune æbleskiver.

PROGRAM FREDAG DEN 23. DECEMBER
Kl.08.00 - 10.00: Stor morgenbuffet. Formiddagen til fri disposition.
Kl. 09.30: 	Vi begiver os i private biler til Nykøbing - til byens tidligere stolthed - det
gamle Jernstøberi - hvor de vigtigste bygninger er bevaret. Her skal vi se
den nye udstilling i Støberimuseet, der huser en samling af alle de ovne med
mere, der blev produceret gennem tiderne frem til lukningen i 1991.
Museumsdirektør Anders Have viser rundt - og byder efterfølgende på en
spændende fortælling på en rundtur i området omkring Støberiet.
Mulighed for selv at foretage de sidste juleindkøb.
Kl. 13.00:

Frokost på kroen inkl. drikkevarer.

Kl. 17.00: 	2 retters gourmet-middag - inkl. drikkevarer.
Julebanko med fine præmier.

PROGRAM LØRDAG DEN 24. DECEMBER
Kl. 09.00 - 11.00: Brunch-buffet med æg, bacon og andre lækkerier
- samt et glas vin med mere...
Vi springer frokosten over - men starter til gengæld vor juleaften tidligt.
Kl. 16.00: 	Julemiddag - 3 retter - inkl. gode vine ad libitum. Og selvfølgelig står der
andesteg / svinekam med sprød svær - og ris a l´amande - på menuen.
Kl. 20.00: 	Vi danser om juletræ, får gaver - og herefter kaffe
med cognac / likør og juleknas. Og der ”skylles” efter
med et glas skummende fadøl, vand eller vin.

PROGRAM SØNDAG DEN 25. DECEMBER
Kl. 08.00 - 10.00: 	Stor morgenbuffet.
Kl. 10.00: 	Kirketur til én af øens mange kirker. Herefter en lille rundtur i omegnen.
Kl. 12.30: 	Julens store julebuffet med alle de dejlige, danske retter samt meget andet.
Hertil øl, vand eller vin - samt en enkelt snaps eller to.
Kl. 15.30:

Tid til endnu en travetur eller middagssøvn.

Kl. 18.00:

Julens Kulturelle indslag. Overraskelse.

Kl. 20.00:	Vore spanske kokke sørger for en ”spansk aften” med tapas hertil tilhørende spanske vine samt kaffe, te med juleknas, cognac / likør.

PROGRAM MANDAG DEN 26. DECEMBER
Kl. 08.00 - 10.00: Stor morgenbuffet.
Herefter slutter det officielle program - afrejse efter aftale.

PRISER OG BETALING
•	Hele opholdet inkl. beskreven pension, drikkevarer, gaver, udflugter med mere
kr. 5295,- pr. person i dobbeltværelse.
Vi har også i 2022 inkluderet alle drikkevarer i henhold til de anførte serveringer.
•	Tillæg for dobbeltværelse som enkeltværelse
kr. 325,- pr. dag.
•	Ønskes juleopholdet fra og med frokost den 23. december er prisen kr. 4.495,- pr. person.
Ønskes andre kombinationer, oplyser vi gerne om pris.
•	Vi kan tilbyde ophold i vore suiter mod et mindre tillæg. Forhør venligst herom.
•	Ønsker man at ankomme 21. december, kan vi tilbyde overnatning med 2 retters menu
og drikkevarer til kr. 700,- pr. person i delt dobbeltværelse.
•	Beløbet for juleopholdet indbetales på forhånd
- Depositum på kr. 1750,00 pr. person erlægges ved bestilling
- Restbeløb pr. den 20. november 2022.
Ved bestilling bedes anført, hvorvidt man ønsker at deltage i arrangementet
den 22. og turen den 23. december - TAK.

AFBESTILLING AF OPHOLD
Der er meget store udgifter forbundet med at gennemføre et juleophold på vor kro,
så vi er nødt til at være sikker på, at opholdet er solgt til vore gæster - og, at vi ikke står
med tomme værelser / pladser. Det er svært at sælge et juleophold i sidste øjeblik, hvorfor
vi ser os nødsaget til at have lidt strenge afbestillingsregler. Vi håber på jeres forståelse herfor.
•	Skulle der indtræde sygdom, og annullerer man derfor opholdet inden 20. november 2022,
vil depositum (minus kr. 500,00 pr. person) blive tilbagebetalt, såfremt vi modtager
lægeerklæring.
•	Bliver man ramt af sygdom efter den 20. november 2022, hvor hele beløbet er indbetalt,
tilbagebetales beløbet (minus kr. 750,00 pr. person), hvis det lykkes os at sælge opholdet
til anden side. I værste fald sørger vi selvfølgelig for et ophold på et senere tidspunkt.
		 Vi vil gøre vort yderste for at holde jer skadesløs i forbindelse med evt. sygdom.
•	Vi forbeholder os ret til at opkræve et mindre gebyr pga. stigende
energipriser og råvarepriser, såfremt disse stiger yderligere.

GENEREL INFORMATION
•	Ønsker man special-menuer, spiser man ikke fisk etc.,
vil vi gerne høre fra jer inden ankomst - af hensyn til vor planlægning - TAK.
•	Da mange af vore gæster dels kender hinanden - dels ønsker at møde andre mennesker
- har der gennem årene været tradition for, at vi sidder ved aflange / større borde
til spisningerne.
•	Hele staben ser som sædvanligt frem til et af årets højdepunkter - juleopholdet.
Vi forventer, at alle vore gæster stiller med det bedste julehumør og med en indstilling til,
at netop disse dage skal blive en stor oplevelse for os alle i hinandens selskab.
Programmet er tilrettelagt i september 2022 - mindre ændringer og rettelser i programmet
kan forekomme.

Med stor julehilsen fra
TEAM SALLINGSUND
Jens-Peter Skov

