
Naturist-event på Fyn den 7.- 9. juli 2017

Igen i år laver vi en tur til det skønne sted MC-Camp i Ringe på fyn. Denne event 
byder på en nøgenvandretur på Fyns Hoved på Fyns nordkyst (der vil undervejs blive
mulighed for nøgenbadning fra kysten), eller et nærliggende sted, hvis vejret bliver 
lidt blæsende og køligt. 
Aftenen før og efter vandreturen står den på socialt samvær på campingpladsen MC-
Camp Fyn, som også står for indkvarteringen.

Program

Fredag den 7/7: Ankomst til campingpladsen 
                                      Der vil blive mulighed for at bestille pizza til aftensmad, hvor
                                      de der ønsker det kan bestille samlet.
                                      Derefter er der plads til hyggeligt nøgen-bar og
                                      hyggeaktiviteter for dem som ønsker i naturskønne 
                                      omgivelser, samt adgang til mobilsauna og vildmarksbadet.

Lørdag den 8/7: Fra kl. 08.00 morgenmad
Kl. 09.00 information om vandreturen
Kl. 10.00 afgang fra campingpladsen til P-pladsen ved Fyns
Hoved man kører selv, herfra nøgen-vandretur. Alternativt, en
vandretur fra Mc Camp.
Medbragt frokost indtages undervejs.

                                     Husk gode sko eller vandresandaler. 

Lørdag aften: Fælles grill kl. 19.00, hvor man kan grille medbragt kød osv. 
                                     og Mc Camp vil lave lidt salat til. Herefter igen nøgen-bar og 
                                     hyggeaktiviteter i huset på campingpladsen.
                                     Mobilsaunaen og vildmarksbadet står klar til fri afbenyttelse.

Søndag den 9/7: Afrejse

Ankomst og afrejsetider: Du kan ankomme til campingpladsen, når du vil om
fredagen og tjekke ud, når du vil om søndagen.

Praktiske oplysninger

Adresser: Campingpladsen: MC-Camp Fyn, Rudmevej 3A, 5750 Ringe
Tlf. 25536783 eller mobil 25120228
E-mail: bb@baumann-tk.dk
www.MC-Campfyn.dk

Bemærk: Al afregning er kontant, da campingpladsen endnu ikke 
modtager betalingskort. Der afregnes ved afrejsen
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Der er 150 kr. i deltagergebyr som er bindende, til dækning af sauna og kar.
Der stilles grill til rådighed. 

Det er muligt at medbringe egen forplejning, dog ikke 
drikkevarer, som skal købes på campingpladsen.

Morgenbuffet til kr. 50,-/person.
Madpakke (selv-smøring) til vandreturen: kr. 50,-/person

Indkvartering:

Ingen campingvogne! Men der må medbringes autocampere og lign. større vogne til 
overnatningsformål. Pris kr. 80,- pr. person pr. overnatning.
Der er ikke elforsyning ude i det åbne område!

Ellers er mulighederne (priser pr. person pr. overnatning):

Telt:   80,-
Køjeplads i egen sovepose: 150,-
1 seng i dobbeltværelse: 250,-
1 seng i enkeltværelse: 325,-

Børn under 12 år, halv pris

Tilmelding: Senest 1. juni. Vi skal være min. 25 deltagere, jo flere jo 
                                     bedre. Så få sat kryds i kalenderen og tilmeldt dig/jer :).
                                      
                                     Til Susanne på (mail), indeholdende: Navn, telefonnr., e-mail 
                                     adresse.
                                     Deltagergebyr indbetales på kontonr. 08608159444008
                                     eller mobilpay til mobil 40721954. 
                                     Deltageroplysninger på mail til von.schneider.ks@gmail.com
                                     man er tilmeldt når vi har modtaget mail og gebyr.
                                     Booking af overnatning sker til Mc Camp. Tlf. 25120228

Tvivlsspørgsmål til Susanne på tlf. 40721954

OBS !!!
Turen bliver kun aflyst ved for få 

tilmeldinger. Tilmeldte vil få direkte besked og gebyr 
tilbagebetalt
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