Tirsdag den 27. november kl. 15.00 i Parkhallen
Her informeres der om den kommende vandretur/cykeltur på Gendarmstien i uge 25
(mandag den 17. juni til og med den 20. juni 2019)

Gendarmstien strækker sig fra den dansk-tyske grænse til Als. I 2015 blev Gendarmstien certificeret af den
europæiske vandreorganisation som "Leading Quality Trail - Best of Europe" og er dermed den første europæiske
kvalitetsvandrerute i Danmark.
Det meste af vejen følger du kysten og går/cykler gennem et afvekslende landskab med skove, moser og enge. Der er
mulighed for at se sjældne planter og dyr. Mange myter og sagn knytter sig til den spændende del af Danmarks
historie.
Vi har valgt at gribe det lidt anderledes an i 2019 end i år, da det er lidt længere væk "hjemmefra" og indkvartering
og forplejning har mange flere "stjerner".
Alle overnatninger bliver samme sted - Benniksgaard Anneks i Rinkenæs. Vi indlogeres i dobbeltværelser, og indtager
morgen og aftensmad på Benniksgaard Hotel. Der er kørsel til vandreudgangspunktet dag for dag. Cyklende starter
ud fra Ringenæs.
Vi har opnået en fantastisk god aftale med det kendte traktørsted Benniksgaard, hvilket giver os høj valuta for
pengene!
For kun ca. 650,- (pr. døgn) får du:








Stort morgenbord på Benniksgaard Hotel
Madpakke – selvsmurt
Aftenbuffèt – 2 slags kød, salater og kartofler
Indkvartering gode dobbeltværelser
Fælleskørsel Kolding/Padborg
Cykler i cykeltrailer (eller kør selv)
Yogastræk hver dag

Dagene kan individuelt sammensættes som vandretur, cykeltur, ferieudflugt. Som altid på IFA ture er det
muligt at invitere et ikke IFA medlem med. Du kan vælge at deltage alle dage, eller de dage der passer dig.
Benniksgaard Anneks byder på mange ekstra faciliteter og tilbud som er med i prisen – Her kan nævnes;
Fitnesscenter – Biograf/TV-stuer – Idrætshal – Billiard – Airhockey – Shelters – Sauna – Opholdsstuer
Læs evt. mere på: www.benniksgaardhotel.dk / www.danhostelflensborgfjord.dk
HUSK AT TILMELDE DIG I PARKHALLEN TIL MØDET (senest d. 22. november) – Pris. 25,- Kr.)
Tilmelding og betaling - fra den 27. november – Sidste tilmeldingsfrist 10. december.

