Grøn koncert bus 2019
KUN BUS.

Uden billet til koncerterne.

150 kr. Tur /retur.
Århus.

Lørdag d. 20 juli
Afgang kl. 10.15 Havnen, Nykøbing
10.45 Søndercentret, Skive
Ankomst kl. 12.30 Århus
Retur kl. 22.00 samme sted som afsat.

Ålborg.
Søndag d. 21 juli
Afgang kl. 11.00 Havnen, Nykøbing
Kl. 11.30 Havnen, Thisted
Ankomst kl. 12.30 Ålborg
Retur kl. 22.00 samme sted som afsat.

Hilsen Morsø Taxi og Turisttrafik tlf 97767676

Mønsted Kalkgruber og Morten Korch museum
29 juni 2019
Opsamling:
Kl. 07.30 Vilsund strand, Vilsund.
Kl. 08.00 Havnen, Nykøbing
Kl. 08.30 søndercentret, Skive

Tag med på en hyggelig dag i det midtjyske. Der bliver en pause hvor vi spiser et rundstykke og
kaffe (indkluderet ) derefter ankommer vi i Mønsted hvor vi skal opleve flagermus i de
fascinerende gange i Kalkgruber. Derefter kører vi til Grønhøj kro / Morten Korch museum hvor
der er til at gå på museum og nyde frokosten ( includeret ) alt i mens kromanden underholder.
Hen på eftermiddagen kører vi videre gennem Kongenshus mindepark, hvor vi vil holde en kaffe
pause ( includeret ) og der kan man gå sig en tur i Mindeparken for hedens opdyrket.

HUSK: varmt tøj, da der konstant er 8 grader i grotten.
Forventet hjemkomst Ca. 19.00 Mors.
Senest tilmelding Fredag d. 21 juni

Pris 500,00 Kr
Mindst: 20 Pers.
Hilsen Morsø Turisttrafik tlf 97767676

Sporvejs museum Skjoldnæsholm
Lørdag den. 25 Maj 2019
Kom med på en uforglemmelig dag.
Opsamling:
Kl. 07.00 Vildsund strand, Vildsund
Kl. 07.30 Havnen, Nykøbing
Kl. 08.00 Søndercentret, Skive

Turen går til Midtsjælland. Vi vil holde en kaffe pause med rundstykke ( includeret)omkring kl. 10,
forsætter derefter turen og omkring Storebæltsbroen holdes frokost pause, hvor vi spiser en
medbragt sandwich + øl/ vand. ( Includeret) derefter fortsætter vi mod Skjoldnæsholm Sporvejs
museum hvor der er mange sporvogne og busser udstillet. Der er fri afbenyttelse af kørsel med
sporvogne der kører turer på 1,8 km i skoven.
Efter endt besøg kører vi retur og vil holde ind et sted omkring Vejle, hvor vi vil spise
aftensmad ( includeret).
Forventet hjemkomst hen på aftenen
Tilmelding senest Fredag d. 17 Maj

Pris 650,00 Kr
Mindst : 20 Pers.
Hilsen Morsø Turistfart tlf. 97767676

