LUKSUS PÅSKEOPHOLD
VELKOMMEN TIL 5 SKØNNE PÅSKEDAGE PÅ MORS
Så er vi tilbage! Covid-19 er forhåbentlig historie, og vi glæder os til at byde velkommen til et spændende
program for Påsken 2022 - et program, hvor drikkevarer, pension, bustur og entreer indgår i følgende program.
Vi glæder os til at se jer!

PROGRAM 2022
Onsdag den 13. april
Fra kl. 14.00

Ankomst og indkvartering på Sallingsund Færgekro med en lille overraskelse!

Kl. 18.00	Velkomstglas og 2-retters gourmet-menu. Hertil kromandens vinmenu.
Kaffe / te med sødt. Overnatning.

Torsdag den 14. april
Kl. 08.00-10.00 Stor morgenbuffet.
Kl. 9.30	Turen går til Thy og Nationalparken:
	Vi starter i byen Sønderhå, hvor besøget gælder gården Gyrup. Her skal vi høre,
besigtige og ”smage” på gården. Gyrup er verdenskendt for sin Thy Whisky, der
får store roser og anerkendelser - og alt til produktionen fremstilles på gården.
Gården har malkekøer og Galloway kødkvæg, der græsser i Nationalparken på
Agger Tange. Produktionen er kerner, malt, mel, kød og charcuteri med salg til
bagere, restauranter, møllere og bryggerier. ”Gyrup Gårdmælk” sælges ligeledes i Irma-butikkerne. Vi skal smage på produkterne lige fra mælk til Whisky
- og det er muligt at købe produkter med hjem.
	Herefter kører vi til Nr. Vorupør og spiser vores medbragte frokost. Vi besøger
det nye museum for Nationalpark Thy og får en spændende rundvisning.
Nationalpark Thy glæder sig til at byde dig velkommen i det nye Nationalparkcenter Thy, der er placeret i bynære omgivelser på kanten af Nr. Vorupør - midt
i Nationalpark Thy.
P å hjemvejen gør vi stop hos Galleri Røntved, som er et passioneret kunstnerisk
par, der har produceret kunst i en menneskealder, men hele tiden fornyr sig
- kunst lige fra keramik, granit, smykker mv.
Kl.19.00	2-retters gourmet-middag. Til maden serveres vin, øl eller vand efter ønske.
Kaffe / te med sødt. Overnatning.

Fredag den 15. april
Kl. 08.00-10.00 Stor morgenbuffet.
Kl.10.30	Østerssafari ved Limfjorden med fortællinger - måske du kan finde din egen
østers - og vi slutter af med et glas bobler på stranden eller terrassen.
Kl.13.00

Sen frokost på kroen inkl. drikkevarer - og eftermiddagen til fri disposition.

Kl.19.30

2-retters gourmet-middag med tilhørende vine - og kaffe / te. Overnatning.

PROGRAM 2022
Lørdag den 16. april
Kl. 08.00-10.00 Stor morgenbuffet.
Kl.10.30	Besøg hos designbutikken Draumur - ny Nordisk Shop med specialiteter og
design fra Norden. Rundvisning og foredrag om deres koncept og visioner og
efterfølgende smagsprøver på mjød og nordiske specialiteter.
Kl.13.00

Frokost på kroen. Hertil øl / vand efter ønske. Eftermiddagen til fri disposition.

Kl.18.30	Festmiddag. 4 retter. Hertil serveres kromandens valg af vinmenu
- efterfulgt af kaffe. Overnatning.

Søndag den 17. april
Kl. 08.00-10.00 Stor morgenbuffet.
Kl.10.00	En dejlig og frisk gåtur i Legindbjerge på egen hånd. Man kan også tage turen
om eftermiddagen.
Kl.12.30	Påskefrokost med kolde samt lune retter - ost og dessert. Hertil drikkevarer
efter ønske - inkl. en snaps eller to. Herefter middagssøvn eller travetur.
Kl.19.00	Tro det eller ej! Men sulten melder sig igen. Temaet bliver igen i år ”ÆG” i
forskellige udgaver og med drikkevarer. Den efterfølgende kaffe fortjener også
en avec! Overnatning.

Mandag den 18. april
Kl. 08.00-10.00 Stor morgenbuffet. Herefter hjemrejse efter eget ønske.

PRISER OG BETALING
• Prisen pr. person for omtalte påskeprogram er kr. 4.595,00 pr. person i dobbeltværelse.
• Tillæg for dobbeltværelse som enkeltværelse kr. 250,- pr. overnatning.
• Ønskes andre kombinationer, arrangerer vi gerne dette.
•	Mulighed for overnatning i suite / juniorsuite mod mindre tillæg. Mulighed for at vælge
værelse på såvel den gamle kro som i vort anneks så længe, vi har ledig kapacitet.
• Opholdet kan forlænges efter ønske til fordelagtige priser.
• Betaling for påske-opholdet
		 - Depositum kr. 1000,- pr. person betales ved bestilling af ophold.
		 - Restbeløb indbetales senest 14 dage før ankomst.
		 - Ved bestilling mindre end 14 dage før ankomst betales det fulde beløb ved bestilling.
•	Det er muligt at medtage hund på vore værelser mod et tillæg, der går til ekstra
rengøring. Hunde må dog ikke medtages i restauranten. Ret til ændringer forbeholdes.
	 • Vi sørger gerne for specialkost, hvis der er ønsker herom (diabetes, vegetarkost etc.)

AFBESTILLING AF OPHOLD
•	Hvis annullering af ophold sker inden den 27. marts, vil depositum
(minus kr. 500,- pr. person) blive tilbagebetalt, såfremt vi modtager lægeerklæring.
•	Hvis annullering af ophold sker efter den 27. marts, tilbagebetales beløbet
(minus kr. 500,- 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 vores yderste for at holde vores gæster skadesløs
		 i forbindelse med evt. sygdom.

På festligt gensyn til et par uforglemmelige påskedage på Mors
SALLINGSUND FÆRGEKRO

Jens-Peter Skov

