Danske Naturisters ø-tur 2020
12. til 14. juni
Årets ø-tur går til Møn, hvor vi har booket os ind på Møn Camping ved Hårbølle
Strand.
Campingpladsen ligger i den sydligste del af øen helt ud til en god og børnevenlig
sandstrand.
Adresse: Hårbøllevej 87, 4792 Askeby
Tlf. 2674 9563
Hele campingpladsen er i denne weekend udlagt som naturistcampingplads. Enkelte
fastliggere må dog påregnes, men de camperer i denne weekend på vores præmisser.
Der vil være mobilsauna og vildmarkskar under opholdet.
Om stedet:
Der er ingen hytter, så man må selv medbringe eget logi i form af telt, campingvogn
eller anden form for mobile home. El-stik er ført ud på alle pladser.
Der er 7 toiletter, 4 brusebade og 3 håndvaske samt et tekøkken med 3 gasblus.
Gassen er inkluderet i prisen.
Derudover vil der være en stor grill til rådighed (162 cm x 70 cm).
Campingpladsens kiosk er lukket; den åbner først i højsæsonen, dvs. hen i juli måned.
Al forplejning og tilhørende service sørger man selv for. Dog måske undtaget lørdag
middag, hvor der vil være mulighed for at deltage i spisning på restaurant Kaj Kok –
se programmet for lørdag.
Der er ingen køle- og frysefaciliteter på campingpladsen, så det kan være en god idé
at medbringe en køletaske. Alternativt kan man vælge at proviantere fra dag til dag.
Der er følgende indkøbsmuligheder i nærheden: Brugsen ca. 4 km fra
campingpladsen eller den hyggelige Hårbølle Havne Høker blot 1 km væk.
Coop Dagli’Brugsen Fanefjord, Askeby. Tlf. 5581 7007. Åbent: 08 – 20 alle dage.
Hårbølle Havne Høker, Hårbølle Bro 10, Askeby. Tlf. 2343 5507.
Åbent: 11 – 21 lørdag/søndag.
Cykler udlånes gratis fra campingpladsen. Der forlanges ikke campingpas.
Se mere på www.moencamping.dk
Program:
Fredag den 12.:

Ankomst og socialt samvær. Grillen tændes kl. 18.

Kl. 20.00:

Information i teltet om lørdagens program.

Lørdag den 13.:

Dagens program består af en rundvisning på Bryghuset Møn i
Stege, herefter spisning på restaurant Kaj Kok mellem Stege
og Møns Klint samt en nøgenvandretur i Klinteskoven på
Møns Klint, alternativt et besøg på GeoCenter Møn, hvis det
foretrækkes i stedet for vandreturen.

Lørdagens program er et tilbud og kræver tilmelding, hvad angår besøget på
bryghuset og Kaj Kok. Se under Tilmelding.
Der går ikke bus fra campingpladsen, så vi må køre selv.
Kl. 10.30:
Lidt før kl. 11:
Kl. 11.00 – 12.00:

Afgang fra campingpladsen. Samkørsel i egne biler mod
Stege. Afstand til bryghuset: 17 km. (20 minutter)
Ankomst Bryghuset Møn, Priorsvej 1, 4780 Stege
Rundvisning på bryghuset med indlagte smagsprøver.
Påklædning: Valgfri
Pris: 100 kr. pr. person (betales på stedet)

Herefter kører vi i samlet flok til restaurant Kaj Kok. Restauranten er alkoholfri, men
efter smagsprøverne på bryghuset går det vel nok. Flere af os er i øvrigt chauffører.
Kl. 12.30 – 14.30:

Frokostarrangement på restaurant Kaj Kok.
Afstand fra bryghuset: 8 km. (8 minutter)
Adresse: Klintevej 151, 4780 Stege
Påklædning: Valgfri (Husk håndklæde!!)
Pris: Se menukortet under Tilmelding.

Kl. 15.00 – 17.00:

Nøgenvandreture i Klinteskoven/Møns Klint – alternativt et
besøg på GeoCenter Møns Klint.
Afstand fra Kaj Kok: 14 km. (14 minutter)
Mødested for vandreturen/turene: Havrelukke Picnicplads,
gps: 54.974479,12.533825
Naturstyrelsen har udgivet en folder med vandreture i
området. Ud fra den har DN kombineret 2 ture på sammenlagt
5 km med enestående udsigtsposter fra klinten.
GeoCenter Møn, Stengårdsvej 8, 4791 Borre
Åbningstid: kl. 11.00 – 17.00. Se mere på www.moensklint.dk
Pris pr. voksen: 145 kr. ved indgangen, ellers online 130,50
kr. (10% rabat ved online-booking, booking@moensklint.dk)

Hjemkomst til campingpladsen omkring kl. 18.
Kl. 20.00 – 23.00:

Vores husorkester (Jens Rasmussen) spiller op til dans i teltet.

Søndag den 14.:

Afrejsedag. Der er jo ingen hytter, som vi skal være ude af, så
campingpladsen kan forlades på det tidspunkt, man lyster.
Husk at afregne for opholdet!
Inden turen hjem kan en nøgenvandretur langs stranden
anbefales. Pladsbestyrer Jon Fuglsang oplyser, at man tager let
på nøgenhed her - også uden for campingpladsen. Området
var tidligere hjemsted for hippier, så man har ligesom vænnet
sig til nøgne kroppe.

Tilmelding og priser:
Man tilmelder sig turen ved at indbetale et deltagergebyr på 250 kroner pr. person via
dette link:
https://naturister.foreningsadministrator.dk/event/details/i179
Bemærk, at tilmeldingen er bindende og tilmeldingsfristen er tirsdag den 2. juni 2020
Deltagergebyret sammen med tilskuddet fra DN dækker turens faste omkostninger,
som er leje af stort partytelt, leje af borde og bænke, leje af grill, leje og transport af
mobilsauna, transport af vildmarkskar og udgifter til brænde samt selvfølgelig
udgiften til vores husorkester, Jens Rasmussen.
Indkvartering sørger man selv for. Det er ikke nødvendigt at booke en plads på
forhånd. Afregning sker individuelt til campingpladsen inden afrejse søndag.
Priser:

For opholdet pr. overnatning betaler man 95 kr. pr. person plus 50 kr. for
pladsen.
Eksempler på prisudregning:
Prisen = antal overnatninger x (antal personer x 95 + 50)
1 person betaler således for 2 overnatninger: 2 x (1 x 95 + 50) = 290 kr.
2 personer betaler for 2 overnatninger:

2 x (2 x 95 + 50) = 480 kr.

Hertil kommer afregning for el-forbruget. Vandet er gratis.

Bryghuset Møn: Hvis man ønsker at deltage i dette besøg, skal jeg have
besked om det. Send mig en mail på tal@naturister.dk med beskeden
’deltager på bryghuset’. Besøget inkl. smagsprøver koster 100 kr. pr.
person ved 20 deltagere. Bliver vi flere, koster det mindre – færre, koster
det mere. Det endelige beløb meddeles deltagerne umiddelbart efter
tilmeldingsfristens udløb.
Beløbet afregnes individuelt med bryghuset ifm. besøget.
Restaurant Kaj Kok: Deltagelse i dette besøg skal jeg også have besked
om. Det foregår på den måde, at man ud fra nedenstående menu finder ud
af, hvad man kunne tænke sig at spise og sender beslutningen til mig på
mailen tal@naturister.dk.
Som for bryghuset afregnes individuelt med restauranten ifm. besøget.
Af hensyn til bryghuset og Kaj Kok’s dispositioner, skal tilmeldingerne
sendes til mig senest tirsdag den 2. juni 2020.
Jeg vil kvittere for modtagelse af hver enkelt tilmelding til bryghuset og
restauranten.

Menu – Kaj Kok oplyser:
Stegt flæsk med persillesauce,
hvide kartofler, rødbeder og sennep:

Pris pr. couvert, kr. 130,00

Gammeldags grydestegt kylling med
agurkesalat, rabarberkompot, hvide
kartofler og sauce:

Pris pr. couvert, kr. 135,00

Hakkebøf med bløde løg, hvide
kartofler, sauce og rødbeder:

Pris pr. couvert, kr. 125,00

Snitte med ferskrøget laks
2 stykker smørrebrød:

Pris pr. couvert, kr. 110,00

Vel mødt til årets ø-tur!
Torben Larsen, DN Land

