
Fra: Mandag d. 26. marts
Til: Onsdag d. 28. marts

Pris: kr.: 600,-

KøbenhavnKun for piger



KøbenhavnKun for piger

Vi skal snakke, grine, fjante, spise 
dejlig mad, vi selv laver og bare hyg-
ge, som man kun kan, når der ikke 
er drenge til stede. Samtidig skal vi 
naturligvis også opleve Københavns 
mange kultur attraktioner - og fra lidt 
andre vinkler, end man normalt ville.

Vi skal bl.a. besøge Christiania, på 
guidet tur med en hjemløs, en tur på 
bakken og shoppe-amok til vi segner.

Vi kører i ungdomsskolens egne mini-
busser og vi skal bo i en ungdomsklub 
i København.

I turens pris indgår:

• 1 aftensmad, 
• 2 x morgenmad 
• Mulighed for at lave madpakker til 

2 dage 
• ”Byvandring med en hjemløs”
• Christiania 
• Tur bånd til Bakken

Kontaktperson:

Mie Secher: 20 41 17 41
e-mail: ms@ungnorddjurs.dk

...Er en rigtig tøsetur !!!



Du skal huske:

• Madpakke til mandag   
(turen der over)

• Penge til 1 aftensmad   
(på Bakken) 

• Lommepenge
• Tøj og sko til al slags vejr
• Sovepose/dyne/hovedpude/

lagen
• Liggeunderlag/luftmadras  

(IKKE foldemadras)



Elev underskrift:

Forældre underskrift:

E-mail:

Navn:

Gade / Vej:

Postnr.: By:

Dit mobil nummer: Forældres tlf. nummer:

Er der noget vi skal tage særlige hensyn til (allergi, brug af medicin, handicap m.m.)?

CPR-nr.:

Jeg har betalt via netbank

Jeg har betalt kontant

Tilmelding til turen kan foregår via vores hjem-
meside www.ungnorddjurs.dk, ved samtidig 
betaling med dankort.

Eller man kan tilmelde sig i vores klubber, eller 
på et af vores kontorer, ved aflevering af tilmeld-
ingsblanket med forældreunderskrift og betal-
ing af depositum. 

Betaling kan ske kontant, eller via netbank til 
Reg.nr.: 7320 Konto nr.: 0001031751. (Husk at 
angive navn, fødselsdato og navn på turen ved 
betaling via netbank.) Kvittering for betaling skal 
fremvises ved tilmelding.

Tilmeldingen er først gældende, når vi har 
registreret betalingen.


