JULEOPHOLD
Oplev en dejlig jul på Mors fra den 21. december til 26. december 2020.
Kroen er beliggende i en pragtfuld natur ved Legind Bjerge direkte ned til Limfjorden.
Trods covid-19 og alle de udfordringer, dette medfører, bliver det atter engang jul
- og med base på den julepyntede kro, gør vi alt, hvad der er os muligt for at give alle en super jul,
hvor vi selvfølgelig tager hensyn til alle regler og anbefalinger, der måtte være.
I skrivende stund går vi ud fra det kendte - men myndighederne har jo mulighed for at ændre alting
med kort varsel - se venligst under priser / betingelser.

PROGRAM MANDAG DEN 21. DECEMBER
Fra kl. 13.00:

Ankomst og indkvartering.

Kl. 14.00 - 15.30: Eftermiddagskaffe med lun kringle.
Kl. 17.00:

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

	Atter engang vil Søren Dahl gæste vor kro denne aften. Søren Dahl vil
sammen med vor super-musiker Gerhard Mark, kroværten, personale og de
ældste elever fra Morsø Suzuki-skole under ledelse af Hanne Skou snakke,
spille og synge sig gennem aftenen - en rigtig hyggeaften for os alle, hvor
alle sejl sædvanen tro er sat til.

PROGRAM TIRSDAG DEN 22. DECEMBER
Kl.08.00 - 10.00: Stor morgenbuffet.
Kl. 09.30: 	Juleturen i bus går til Thy - vi skal først besøge Thy Økobær i Snedsted.
Familielanbruget startede i 2000 med solbær - blev omlagt til økologi i 2010
- og i dag har Thy Økobær et stort sortiment / fremstilling af mange dejlige
safter af alle de kendte bær og frugter. Alt fremstilles på gården, hvor der
produceres puré, saft, sirup, shots med mere. Vi skal selvfølgelig smage på
hele sortimentet - og høre om den spændende historie.
	Vi fortsætter til nabobyen Sønderhå, hvor besøget gælder gården Gyrup. Her
spiser vi først vor medbragte mad - og så 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.
	Hvis tiden er til det, kører vi det sidste stykke til Stenbjerg og ønsker
Vesterhavet en Glædelig Jul.
Kl. 18.30: 	2 retters gourmet-middag med vin, øl eller vand.
Kaffe, te med juleknas. Julebanko.

PROGRAM ONSDAG DEN 23. DECEMBER
Kl. 08.00 - 10.00: Stor morgenbuffet. Formiddagen til fri disposition.
Kl. 11.30:

Let frokost.

Kl. 12.30: 	Vi kører i egne biler til Nykøbing, hvor vi har lavet en besøgsaftale i en ny
butik ”Draumur” med islandske specialiteter og håndværk. Vi hører om
baggrunden for denne butik - drømme og visioner - og skal smage islandsk
kaffe og andre specialiteter. Mulighed for at købe nogle af butikkens
spændende varer.
	Vi fortsætter mod Erslev, hvor vi besøger Galleri Røntved i den skønne natur
og med en pragtfuld, julepyntet have. Gitte & Michael Røntved viser galleri,
produktion og have frem - mulighed for at købe de sidste julegaver til én selv
eller Kromanden - og vi slutter besøget af med et glas juleglögg.
Tid til lidt afslapning.
Kl. 18.30: 	Vi bliver hentet i bus og kører til Pedersborg Vin i Hindborg. Ude på landet
ligger områdets helt unikke vinforretning i 3 etager - og ikke kun en forretning.
Vore kokke & tjenere er kørt i forvejen og sørger for noget lækkert til ganen
- og vi skal smage nogle spændende vine - mulighed for at købe inden vi er
hjemme kl. 22.00. En super aften venter...

PROGRAM TORSDAG DEN 24. DECEMBER
Kl. 09.00 - 11.00: 	Brunch-buffet med æg, bacon og andre retter samt et glas bobler.
	Vi springer frokosten over, da tiden er knap med de nye restriktioner
- og 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
- og gode vine hertil
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 FREDAG 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. 12.00: 	Julens store julebuffet med alle de dejlige, danske retter samt meget andet.
Buffeten bliver i år serveret som anretning ved bordene.
Hertil øl, vand eller vin - samt en enkelt snaps eller to.
Kl. 15.30:

Tid til endnu en travetur eller middagssøvn.

Kl. 18.00: 	Charlotte Kristensen fortæller om sit arbejde som frivilligkoordinator i Morsø
Kommune - et arbejde, som gør en kæmpe forskel for mange mennesker
- og en kæmpe forskel på de meget store kulturarrangementer, der afholdes
i Morsø Kommune – arrangementer, der slet ikke kunne lade sig gøre uden
alle disse frivillige og ulønnede ildsjæle. Charlotte er også en ildsjæl og vil
fortælle om sit spændende og krævende arbejde med at få ”enderne til
at nå sammen”.
	Der serveres et let måltid - selvfølgelig med tilhørende drikkevarer samt kaffe,
te med juleknas, cognac / likør.

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

COVID-19
Vort personale bærer mundbind - og der skal som udgangspunkt bæres mundbind i
restauranten, når man går til / fra bordet. Alle andre steder er der ikke krav herom.
Vi har håndsprit alle steder - og ekstra mundbind. Ved morgenbuffet udleveres der handsker,
og der skal bæres mundbind når man går til / fra buffeten. Mundbind skal bæres i bussen på de
anførte ture - der er ikke krav om mundbind ved besøgene.
Såfremt Myndighederne gør det umuligt for os at gennemføre Juleopholdet med lovindgreb,
tilbagebetales det indbetalte beløb selvfølgelig fuldt ud.

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. 5.695,- 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. 275,- pr. dag.
• Betaling for juleopholdet.
		 - Depositum på kr. 1.500,- pr. person betales ved bestilling af ophold.
		 - Restbeløb indbetales pr. den 20. november.
		Ved bestilling bedes anført, hvorvidt man ønsker at deltage i turen
den 22. og 23. december - TAK.

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 de fleste af vore gæster dels kender hinanden - dels ønsker at møde andre mennesker
- har der gennem årene været tradition for, at vi sidder ved 3 aflange borde til spisningerne.
På grund af regler og anbefalinger, vil vi dele op i mindre borde og sprede bordene over
større områder med mere plads. Det vides i skrivende stund ikke, hvilke regler, der gælder
omkring juletid - derfor vender vi tilbage på dette punkt.
•	Hele staben ser som sædvanligt frem til et af årets højdepunkter - juleopholdet.
Vi forventer selvfølgelig, at alle vore gæster stiller med det bedste julehumør og med en
indstilling om, at netop disse dage skal blive en stor oplevelse for os alle i hinandens
selskab trods Covid-19. Programmet er tilrettelagt i september 2020 - mindre ændringer
og rettelser i programmet kan forventes.

