SEJLTUR FRA CANNES søndag den 25. JULI 2021 Heldagstur med frokost ombord
Vi gentager successen fra sidste år - hvor vi var godt 30 deltagere.
Vi skal sejle med Rivage Croisieres store luksus catamaran:
- 26 meter x 10 meter Plads til 150 passagerer, men max 90 ved heldagsudflugter Masser af plads på dækket – for og bagved med afskærmning ved dårligt vejr Topdæk med solafskærmning 36 m2 salon med klimaanlæg, bar, fladskærme mv. Flere toiletter
Program :
Kl. 10.00 mødes vi : Quai des iles – Quai Laubeuf - Cannes Inden vi sejler får vi en
velkomstdrink og får forevist båden og sikkerhedsudstyr. Sejlturen går først med
sejlene sat til Cannes bugten udfor Croisetten, derefter mod Iles de Lérins. Der bliver
herefter mulighed for badning, snorkling, kajak og padling. Alt udstyr er ombord på
båden.
Kl. 12.30 serveres der frokost buffet med drikkevarer til. Ekstra vin og øl kan købes til
meget rimelige priser, f.eks: øl 3,50 euros, et glas vin 4 euros og en flaske vin 18 euros.
Kl. 14.30 Vi sejler videre med sejlene sat, nu med kurs mod Massif de l´Esterel. Her
bliver der også mulighed for badning, snorkling, kajak m.v.
Kl. 17.00 er vi tilbage i den gamle havn i Cannes. Se eventuelt mere om båden og flere
billeder: http://www.rivage-croisiere.com/croisiere-catamaran/
Pris for deltagelse: Club Danois har opnået speciel pris på 98 euros pr. person inkl.

frokost (normal pris 109 euros). Børn (4- 10 år) 68 euros. Det forudsætter dog, at vi
kommer mindst 15 personer. Gæster betaler samme pris. Tilmelding senest den 18. juli
2021 Vi håber alle, der er på ferie hernede i juli, bedes møde talstærkt op med jeres
feriegæster – så vi kan få en rigtig god Club Danois dag. Vi trænger til at mødes - og
dette er vores første arrangement efter Covid 19 -nedlukningen. Tilmeld Jer hurtigst

muligt – så vi kan få reserveret båden – måske ikke alle 90 pladser - men rigtigt mange
! Arrangør: Nick Worm, formand@club-danois.com +33 6 19 34 66 97
Tilmelding: Senest: Søndag den 18. juli 2021.
Deltagerantallet er begrænset til 20.
€98.00 pr. deltager (Ikke-medlemmmer betaler €98.00).
€68.00 pr. barn.
Tilmelding:
Senest: Søndag den 18. juli 2021.
Deltagerantallet er begrænset til 20.Tilmelding er først gyldig, når evt. betaling er
modtaget.

