Nordens største træskibssejlads
Limfjorden Rundt 2019
Sejl med når FYLLA sejler den legendariske kapsejlads, Limfjorden Rundt. Sidste år fik FYLLA en flot 2. plads.

Hvornår er det?
Mandag d. 9. – søndag d. 15. september
(Selve kapsejladsen – Limfjorden Rundt 10. – 14. september)

7 dage – 4.800 kr.
Inkl. skibskost

Limfjords-Gæster-Program

Påmønstring:
Aalborg mandag d. 9/9 fra kl. 12.00 – 14.00
Afmønstring:
Aalborg søndag d. 15/9 kl. 18.00 eller i Skive inden kl. 08.00
Limfjordssejlads
Skibene mødes mandag den 9. september i Løgstør.
-Start 1. etape i Løgstør tirsdag d. 10/9
-Slut 5. etape i Skive lørdag d. 14/9

DET MED SMÅT
Priser
Aalborg til Aalborg, pr. deltager kr. 4800,- incl. Skibskost og madbillet til fællesspisnig.
Pris pr. deltager for enkelt dag kr. 800,Sættes først til salg 4 uger før sejladsen
Skibskost – Proviant ombord
Morgenmad, frokost og aftensmad laves i fællesskab på Fylla.
Mad, te og kaffe er med i prisen.
Der laves dog IKKE aftensmad under selve Kapsejladsen.
Da værtsbyerne gør meget ud af at arrangere festivitas med spisning og
underholdning i havnene, dette bakker vi naturligvis op om og deltager.
Proviant – når vi er i værtsbyerne
Alle aftensmåltider er arrangeret af havnene med fællesspisning, underholdning osv.
Ca. halvdelen af havnene tager betaling for aftenarrangement. Ca. 100 kr. pr. person, dette er inklusiv i prisen. Drikkevarer og deslige
betaler man selv.
Komfort og bekvemmelighed
Vi har ingen særlig komfort eller service ombord på Fylla.
Opgaverne løses i fællesskab, og vores fantastiske besætning
lover, at de nok skal guide og komme med gode råd, hvis det bliver nødvendigt.
Indkvartering
På Fylla sover man i banjen og har sin egen faste køje med et lille gardin, man kan trække for.
Hver deltager får stillet en lille skibskiste til sin rådighed, her har man sine ting.
Derfor er det vigtigt at man pakker i bløde tasker/rygsække/køjesække og ikke i kufferter,
for det skal kunne stuves sammen i skibskisten.
Bad tages i havnene, det kan gøres fra 10 kr. og opefter.
FYLLA er et gammelt skib, og ens dyne og andre sager kan blive våde og få skjolder – dette er på eget ansvar.
Aldersbegrænsning
18 år
fra 16 år ifølge voksen
(samme pris).

Betaling
Skriv til til info@skonnertenfylla.dk med antal billetter, jeres navne, adresser og fødselsdato. Så reserverer Karen en plads til jer og
sender betalingsoplysninger retur, når I har betalt er pladsen jeres.
I er velkomne til at ringe til os, hvis I har spørgsmål.

