LUKSUS PÅSKEOPHOLD
Oplev 4-5 skønne påskedage på Mors og omegn med storslået natur, skov og strand.
Traditionen tro lægger vi ud med et spændende program for påsken, hvor fuldpension,
drikkevarer, aktiviteter/ture og entreer er inkluderet.
Personalet på kroen ser frem til at byde velkommen til et uforglemmeligt ophold.

PROGRAM 2020
Onsdag den 8. april
Kl. 14.00

Ankomst og indkvartering.

Kl. 18.00

Velkomstglas og 2 retters gourmetmenu. Hertil kromandens vinmenu.
Kaffe og te med sødt.

Torsdag den 9. april
Kl. 08.00-10.00 Stor morgenbuffet.
Kl. 10.00	Turen går i egne biler til Øster Jølby - den største landsby på øen. Vi besøger
Det Ottekantede Forsamlingshus, hvor vores guide Anne Heide fortæller den
spændende historie. Vi fortsætter til øens Frimenighedskirke - Ansgarkirken og hører også historien her. Vi slutter af med at besøge multikunstnerne Gitte
& Michael Røntved, der er kendt for deres glaskunst, have mm.
Kl.13.30

Sen frokost på kroen inkl. drikkevarer. Eftermiddagen til fri disposition.

Kl.19.00	2 retters gourmet middag. Til maden serveres vin, øl eller vand efter ønske.
Kaffe og te med sødt.

Fredag den 10. april
Kl. 07.30-10.00 Stor morgenbuffet.
Kl.10.00	Turen går i egne biler til Nykøbing, hvor vi besøger Cafe Holmen på havnen.
Vores kollege, Bethina, har de sidste år ført stedet frem til et spændende alternativ til vi andre - og med mange spændende ideer, som hun formår at føre ud
i livet til glæde for mange af byens borgere. Bethina fortæller om sin hverdag,
sine ideer, sit sted. Der serveres kaffe og te med hjemmebagt kage. Vi fortsætter til Kunstmuseet Holmen ved siden af for at se en påskeudstilling med kunst
og smykker.
Kl.13.30

Sen frokost på kroen inkl. drikkevarer. Eftermiddagen til fri disposition.

Kl.19.30

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

PROGRAM 2020
Lørdag den 11. april
Kl. 08.00-10.00 Stor morgenbuffet.
Kl.10.00	Bustur til Nordøen og besøg på den smukke Ejerslev havn med lagune mm.
Rundvisning på Molermuseet - ”Historiens vingesus” med mere end
55 millioner års historie og forsteninger. Vi besøger en molergrav.
Kl.13.00

Frokost på kroen med øl og vand efter ønske. Eftermiddagen til fri disposition.

Kl.18.30	Festmiddag - 4 retter med kromandens valg af vinmenu ad libitum
efterfulgt af kaffe og te. Musik under middagen - efter middagen
spilles op til dans til kl. 01.00.

Søndag den 12. april
Kl. 08.00-10.00 Stor morgenbuffet.
Kl.10.30	Kromanden viser den store vinkælder frem og fortæller om sin passion for vin.
Vi smager selvfølgelig nogle af de skønne dråber.
Kl.12.30	Påskefrokost med kolde og lune retter, ost og dessert. Drikkevarer efter ønske inkl. en snaps eller to. Herefter hvile eller travetur.
Kl.19.00	Middags temaet bliver igen i år ”ÆG” i forskellige udgaver
- og med drikkevarer. Den efterfølgende kaffe og te fortjener også en avec.

Mandag den 13. april
Kl. 08.00-10.00 Stor morgenbuffet.
Kl. 11.00

Hjemrejse efter eget ønske.

PRISER OG BETALING
•	4 dages påskeophold med fuldpension, drikkevarer, udflugter, overnatning,
pr. person i dobbeltværelse kr. 3995,-.
•	5 dages påskeophold med fuldpension, drikkevarer, udflugter, overnatning,
pr. person i dobbeltværelse kr. 4495,-.
• Tillæg for dobbeltværelse som enkeltværelse kr. 185,- pr. døgn.
• Mulighed for overnatning i juniorsuiter og Sallingsundsuiten mod et tillæg.
•	Forlængelse af ophold før og efter - dobbeltværelse inkl. stor morgenbuffet.
• 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.

AFBESTILLING AF OPHOLD
•	Hvis annullering af ophold sker inden den 20. marts, vil depositum
(minus kr. 500,- pr. person) blive tilbagebetalt, såfremt vi modtager lægeerklæring.
•	Hvis annullering af ophold sker efter den 20. 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.

GENEREL INFORMATION
•	Special menuer/allergener vil vi gerne orienteres om inden ankomst aht. planlægning
•	Ret til ændringer forbeholdes

