JULEOPHOLD
Oplev en dejlig og traditionsrig jul på Mors fra den 21. december - 26. december 2019.
Kroværten samt personale hygger om gæsterne
og sørger for alt, hvad et julehjerte kan begære. Vi serverer klassisk og veltillavet julemad,
og danser om det store og smukt pyntede juletræ, hvor der er flotte julegaver til alle.
Personalet på kroen ser frem til at byde velkommen til et uforglemmeligt ophold.

PROGRAM LØRDAG DEN 21. DECEMBER
Fra kl.14.00	Ankomst og indkvartering.
Kl.15.00 - 16.00 Eftermiddagskaffe med lun kringle.
Kl.18.30

Festaften: 3 retters fest-middag inkl. vine ad libitum - kaffe og te.

	Atter engang vil Søren Dahl gæste kroen. Han vil sammen med vores
super-musiker Gerhard Mark, kroværten og de ældste elever fra Morsø
Suzuki-skole spille og synge sig gennem aftenen - en rigtig hyggeaften
for os alle, hvor alle sejl er sat til.
I lighed med sidste år spiller Gerhard og Lasse Mark op til dans.

PROGRAM SØNDAG DEN 22. DECEMBER
Kl. 08.00 - 10.00 Stor morgenbuffet.
Kl. 09.30	Juleturen går til Nykøbing, hvor der er mulighed for at deltage i Højmessen
i vores flotte kirke - 4. søndag i advent. Skulle man i stedet ønske at besøge
gågaden, er alle butikker åbne. Vi besøger derefter den populære og moderne
biograf, hvor der vises en af de klassiske julefilm på det store lærred - og vi
sørger for en let frokost med drikkevarer, inden I ”slippes løs” i gågaden.
I kører selv på denne tur - så bestemmer I selv ”farten”.
Resten af eftermiddagen til fri disposition.
Kl.18.30

2 retters gourmet-middag med vin, øl eller vand. Kaffe, te med juleknas.
Julebanko.

PROGRAM MANDAG DEN 23. DECEMBER
Kl. 08.00 - 10.00 Stor morgenbuffet.
Kl.10.00	Den store juletur går til Skive og Salling. Vi kører i bus til Skive Folkeblad,
hvor vi ser og hører om avisproduktion - vi ser avisen blive trykt og får et
dugfrisk eksemplar med under armen. Turen fortsætter til Thise, hvor Mejeridirektør Poul Pedersen med vanlig humor fortæller om det flotte Mejeri udviklingen og den daglige produktion. Vi får selvfølgelig et glas mælk mm.
Endelig slutter vi på Brænderiet Limfjorden - 5 minutter fra Thise Mejeri - hvor
vi hører om den spændende hverdag med likører, øl, whiskey og meget mere.
Smagsprøver ad libitum - og vi har medbragt en sen frokost. Efterfølgende
vender vi tilbage til kroen, hvor avisen kan læses - og mon ikke alle trænger
til en middagssøvn eller travetur?
Kl.18.30	2 retters gourmet-middag med vin, øl eller vand. Kaffe, te med juleknas.
Vi ”puster ud” efter et par hektiske dage.

PROGRAM TIRSDAG DEN 24. DECEMBER
Kl. 08.00 - 10.00 Stor morgenbuffet.
Formiddagen til fri disposition.
Kl. 12.00	Kromandens ”Stjerneskud” med tilbehør. Hertil øl / vand / vin.
Kaffe og te med lidt sødt fra buffet.
Eftermiddagen til fri disposition.
Kl. 17.00	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. 21.00	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 ONSDAG DEN 25. DECEMBER
Kl. 08.00 - 10.00 Stor morgenbuffet.
Kl. 10.00

Kirketur til en af øens mange kirker. Herefter en lille rundtur i omegnen.

Kl. 13.00	Julens store frokostbuffet 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 travetur eller middagssøvn.

Kl. 18.30	Mediemanden og iværksætteren Christian Kjeldsen fortæller bl.a. ”historier
fra de varme lande” - om sine oplevelser gennem 40 år i den danske
og internationale mediebranche.
	Midt på aftenen serveres et let måltid - selvfølgelig med tilhørende
drikkevarer samt kaffe, te med juleknas, cognac / likør.

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

PRISER OG BETALING
• 	Juleopholdet er med fuldpension, hvor mad og drikke som anført er inkluderet under hele
opholdet. Derudover ophold i dejligt værelse, udflugter incl. alle entreer, underholdning
og gæsteoptræden mm.
•	Juleophold fra den 21. - 26. december
kr. 5.495,- pr. person i dobbeltværelse.
•	Juleophold fra og med frokost den 22. - 26. december
kr. 4.595,- pr. person i dobbeltværelse.
• Tillæg for dobbeltværelse som enkeltværelse kr. 250,- pr. dag.
• Betaling for juleopholdet.
		 - Depositum på kr. 1.500,- pr. person betales ved bestilling af ophold.
		 - Restbeløb indbetales pr. den 20. november.

AFBESTILLING AF OPHOLD
Der er store udgifter forbundet med at gennemføre et luksus juleophold,
hvorfor vi ser os nødsaget til at have flg. afbestillingsregler:
•	Hvis afbestilling af ophold sker inden den 20. november, vil depositum (minus kr. 500,pr. person) blive tilbagebetalt, såfremt vi modtager lægeerklæring.
•	Hvis afbestilling af ophold sker efter den 20. november, hvor hele beløbet
er indbetalt, 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 selvfølgelig gøre vores bedste for at holde dig skadesløs.

GENEREL INFORMATION
•	Ønsker du at ankomme før den 21. december eller forlænge opholdet med nogle dage,
finder vi en god pris på dette. Kontakt venligst receptionen.
•	Special menuer / allergener vil vi gerne orienteres om inden ankomst,
af hensyn til vores planlægning.
•	Da mange af vores gæster kender hinanden og dels ønsker at møde andre mennesker
- har der gennem årene været tradition for, at vi sidder ved 3 aflange borde
til spisningerne. Hvis andre ønsker - tal gerne med vores hotelchef om dette ved bestilling.
• Ret til ændringer forbeholdes.

