
Sensommertur i SVSI regi til 

Djursland/Mols 23.-26. august 2021 

 

Som nævnt i det udsendte referat fra dette års tur til Als, har vi fået 

mange ønsker om en tur til Djursland med Mols Bjerge, Kalø Slotsruin og 

Ebeltoft m.m. 

Naturgruppen tilbyder derfor i august 2021 en tur til Djursland, hvor vi 

har planlagt mange fine vandreture såvel i Mols Bjerge som i skov og ved 

sø og strand. 

Turen er planlagt til at vare 4 dage (23.-26. august). Vi planlægger som 

vanligt at køre i private biler med 4 personer i hver bil. 

Deltagerpris pr. person: I dobbeltværelse 2300 kr. 

I enkeltværelse 2900 kr. 

Danhostel Ebeltoft 

ligger placeret højt i 

terrænet med flot 

udsigt. Der er gode 

udendørs 

opholdsmuligheder og 

kort vej til en af 

Danmarks store 

turistattraktioner, 

Fregatten Jylland, som 

ligger i havnen og til centrum med det gamle rådhus og med 

vægterkorpset. Meget tæt på vandrerhjemmet er der også en dejlig 

badestrand. 



 

På vores vej fra Svendborg mod Ebeltoft indlægger vi på et passende 

sted en pause med kaffe, vandretur og frokostpause, hvor vores 

medbragte mad spises. 

På alle vandreturene i de 4 dage vil der være mindst 2 muligheder for 

længde og vandrehastighed.  

 

 

Vandrere i Mols Bjerge. 

 

 

 

 

Kik ud over landskabet 

med Kalø Slotsruin. 

 

 



Vi hører meget gerne fra dig hurtigt. Vi gør allerede nu opmærksom på, 

at antallet af enkeltværelser er begrænset, og at vi samlet har 25 

værelser. 

Hvis dette har din interesse, så ring eller skriv til: 

Dorrit 61684523     eller  mellemvej12@hotmail.com 

Stinne  31203382   eller  stinne.tram@gmail.com 

Der må ikke betales, før du har fået en bekræftelse på, at der er 

plads på turen. 

Vi skal betale depositum senest 1.1.2021, og vi beder derfor om, at du 

overfører 200 kr. pr. person senest søndag d. 20.12.2020 og herefter 

500 kr. torsdag d. 25.2.2021 til  

Reg. Nr.   0815     Kontonr.    3531213520      og HUSK at angive afsender 

Slutbeløbet betales torsdag d. 10.6.2021. 

Har du ikke mulighed for at overføre betalingen, kan der betales på 

kontoret. 

Vi beder om, at du ved tilmelding oplyser, om du ønsker enkeltværelse 

(hvis muligt pga. begrænsninger af antal værelser) eller dobbeltværelse. 

Ligeledes vil vi gerne vide, om du vil være chauffør. 

Vi håber, at dette har din interesse. 

Med venlig hilsen  

Dorrit, Jens Erik og Stinne 
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