
PINSETUR 2019 
Her er den foreløbige plan og priser for turen til Marstal og Bagenkop.Det endelige program 
bliver sendt pr mail til de tilmeldte, når mailadresse opgives. 
Fredag den 7/6 
 Kl. 18.00  tændes grillen i Marstal. 
Lørdag den 8/6 
 Kl. 09.03: Skippermøde med øl/vand og Rigabalsam. 
Herefter sejler vi de 8 sømil til Bagenkop. 
 Kl. 14.03: Skippermøde med øl/vand mv. i Bagenkop 
 Kl. 14.30: Mulighed for at komme i Fiskeriets Hus.  
Fiskeriets Hus er skabt og drevet af frivillige. 
I 2019 er der installeret en skibssimulator, hvor du får mulighed for at prøve, hvordan det er at styre 
en fiskebåd ind i Bagenkop Havn. Meget livagtigt. 
Hvis vi er 15 personer, der vil  deltage, er prisen : 30 kr pr. person. 
 Kl. 18.00: Festaften i sejlerstuen - eller udenfor (afhængig af vejret) 
I kommer selv med bestik, tallerkener og glas, som vi plejer, og medbringer selv drikkevarer. 
Der vil være mulighed for at bestille mad samtidig med tilmeldingen.  
Hvis dette ønskes, består buffeten fra restaurant Havneblik af:  
 Kartofler tilberedt på 3 forskellige måder, bl.a. 2 slags kartoffelsalater og nøddekartofler   
 Grøn salat 
 Brød og smør 
 Helstegt krydret svinekam 
 Oksesteg  
Prisen er: 155,- pr. pers. for denne menu. (Bindende når det bestilles). 
Der er selvfølgelig mulighed for at tage sin egen mad med. 
Til dessert kan man så købe de dejligste is i Bagenkop (oplyst af særdeles kompetent kilde). 
I er velkomne til at komme med sjove indslag, musik eller andet. 
Søndag den 9/6 
 Kl. 09.33: Skippermøde med øl/vand og en lille en. 
 Kl. 10.30: Lille, guidet tur i Bagenkop og nærmeste omegn med Steffen Rasmussen. 
 Ca. kl. 13.03: Frokost i Sejlerstue (hvis beregningerne holder, er der drikkevarer + snaps) 
 En lille sjov og konstruktiv opgave udføres i hold. 
Efter en lille lur kan det anbefales at gå en tur i omegnen af Bagenkop, både syd, øst og nord kan 
anbefales, der er bl.a. en lille tur til de vilde heste. 
 Kl. 18.00 Grillen er tændt igen. 
Mandag den 10/6 
 Kl. 09.33: Skippermøde med øl/vand mv.  
Herefter er den officielle pinsetur slut. 
Prisen for hele turen er: 100 kr pr. person for hele turen m/drikkevarer, frokost og guidet tur. 
Børn: 50 ,- kr  Vi har droppet plastbægre, så egne snapseglas bedes medbragt. 
Derudover er prisen for den bestilte mad 155,- kr pr person. 
Og besøg i Fiskeriets Hus er 30 kr hvis vi bliver en gruppe på15 eller derover. Ordinær pris: 40, - 
Vi forhandler med havnefogeden i Bagenkop om en rimelig pris for havnepenge. 
(betales senest ved ankomst Bagenkop). 
Tilmelding til turen senest onsdag 29/5 sker til mailadresse: krat@svendborgmail.dk 
eller tlfnr 40404664 ell 2156 3506, husk at opgive navne, antal, bredde på båden og om 
buffeten ønskes. Betaling helst med mobilepay (kan ske på begge tlfnumre) 
Med venlig hilsen Jeanne og John, Gitte og Jan samt Carsten og Inna. 
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