
Kære deltagere! 
Sommerferien starter før vi aner det 
og derfor vil vi gerne samle deltager-
ne på ungdomsklubbens sommertur 
til et lille møde og en snak om turen: 
 

SØNDAG DEN 24. JUNI  
KL. 19,30 i GJUK 

 
Vi bliver en  gruppe på 21 unge og 2 
voksne , der skal tilbringe nogle da-
ge sammen på denne forhåbentlig  
hyggelige og sjove tur. 
 
Med 21 deltagere, kræver det stor 
rummelighed og tolerance af os alle,  
hvis turen skal blive vellykket. Der vil 
selvfølge blive pauser på turen, så vi 

både kan få frisk luft og  gang i blod-
omløbet., når vi kører de lange 
stræk. 
De mere Praktiske forhold omkring 
turen er bl.a.: 
Afgang:  
Der er afgang fra GJUK  
Mandag   den 30 juli kl.07,30 
Forventet ankomst kl. ca. 17,00 
Hjemkomst:   
Der er forventet hjemkomst  
Fredag den 3. August kl. ca. 22,00 
Her bor vi: 
Center Parc Huttenheugte 
Reindersdijk 55 
7751 SH Dalen   
Holland.  
Vi bor her i 4 huse  
med plads til 6 i hver. 
Stedet er en såkaldt Center Parc, 
hvor der er adgang til forskellige 
aktiviteter, herunder et stort bade-
land, der frit kan benyttes. Stedet er 
beliggende i det vestlige Holland. 
Plan for turen: 

30. juli: 
Afgang fra GJUK kl. 07,30. Forven-
tet ankomst til Huttenheugte kl. ca. 
17,00 
31. juli: 
Ophold i vores centerparc med for-
skellige aktivitetsmuligheder, bad-
ning, m.v. 
1. august: 
Til Amsterdam 
2. august 
Holland—vi er i Center Parc + hvad 
vi aftaler. 
3. august: 
Vi rejser hjemad igen 
 
Kl. 11,00 Afgang fra  Holland. 
Forventet hjemkomst senest kl. 
22,00. 
Vi holder pauser under vejs, bl.a. 
stopper vi også ved grænsen for evt. 
indkøb. 

Praktiske oplysninger : 
Da vi ikke har aftalt noget om, hvad 
turen iøvrigt skal byde på, skal dette 
drøftes undervejs. 
Du skal selv medbringe lagen pude- 
og dynebetræk, penge så du kan 
købe frokost, og ellers andet nød-
vendigt personligt udstyr. Du skal 
desuden huske PAS OG  blåt SY-
GESIKRINGSBEVIS . 
Prisen for turen, I ALT KR. 1.595,00 

der dækker mad, 
ophold, rejse og entre. (Du skal 
dog selv sørge for mad mandag 
den 30. juli. Tag derfor en god 
madpakke med eller penge, så du 
kan købe). 
 

Hvis der iøvrigt er spørgsmål eller  
forslag, så kontakt undertegnede. 
 
Hvis du endnu ikke har betalt hele 
beløbet for turen BEDES DU GØRE 
DETTE SENEST 24 JUNI.  
 
Betaling af restbeløbet må meget 
gerne betales med MobilePay på 
90310. Det er kr. 1.100 der er rest-
beløbet (med mindre du har betalt 
mere end depositum) 
I skal selv sørge for veksling af 
Euros. 
 
Afslutningsvis skal vi minde om, at 
det er et fælles ansvar, at turen bli-
ver vellykket og en god oplevelse for 
alle.  
Indtag af alkohol og andre rusmidler 
er selvfølgelig ikke tilladt 
 
Mange venlige hilsener  
Kurt & Tage 
 
Vi kan kontaktes under turen på tlf. 
26165191 

Information om turen til Holland  
for ungdomsklubben 30. juli  – 3. august 2018 

Den	selvejende	institution	

Galten	Junior-	og	Ungdomsklub	
Syvtallet	8,	8464	Galten	

Tlf.	87942320	Mobilnr.	På	turen:		26165191		mail;	gjuk@skanderborg.dk	

Fra tidligere tur 

Fra tidligere tur 

Fra tidligere tur til Amsterdam 

Fra en tidligere tur 

Fra en tidligere tur til Amsterdam 


