Jubilæumsturen 2022 til Villa Söderåsen i Röstunga.
Fredag-søndag d. 20 - 22. maj 2022
Programmet
Fredag 20. maj.
Vi mødes fredag formiddag i Helsingør kl. 10:00 for sammen at tage færgen over til
Helsingborg.
Dernæst cykler vi de ca. 50 km til Röstunga. Det sker i roligt tempo, så alle kan følge
med. Ruten går nord Hallandsåsen med frokost og kaffe med kage stop. Vi er så
fremme ved Villa Söderåsen i Röstunga sidst på eftermiddagen, afhængig af vejr og
deltagerne.
Her er så tildeling af værelser og der bydes på en kop kaffe. Om aftenen er der
aftensmad i form af en portion nærende husmandskost. (medbring gerne egne
drikkevarer).
Lørdag 21. maj.
Om morgenen serverer Villa Söderåsens deres vegetariske og delvist økologiske
morgenmad (på svensk frukost). Du får også udleveret din frokostpakke.

Om lørdagen arrangeres 2 guidede ture: Den milde og vel hovedturen bliver på
omkring 60 km. Hovedmålet for turen bliver Tomarps Kungsgård. Gården er et slot
fra 1700-talet, her er café og kunstgalleri m.v. (tomarps-kungsgard.se).
Den anden tur byder kuperet terræn og mindst en klatretur op på Söderåsen. Der
bliver kaffe hos Lotta på Åsen, et traditionelt kaffested for Turcyklisterne. Længden og
den nøjagtige rute er ikke fastlagt endnu. Uanset hvilken tur, du tager med på, er der
kaffe og kage inklusive i arrangementet.
Om aftenen går vi ud og spiser vores festmenu, vi spiser på lokal restaurant en kort
spadseretur fra hvor vi bor.
Søndag 22 maj.
Om morgenen serverer Villa Söderåsens igen deres vegetariske og delvist økologiske
morgenmad (på svensk frukost). Du får også søndagens frokostpakke.
Turen tilbage til Helsingborg går syd om Åsen. Igen køres der i roligt tempo, så alle
kan følge med. Frokost stop og kaffe/kage stop inden vi når Helsingborg.
Priser og det med småt.
Prisen for arrangementet er 1100 kr. der indbefatter: 2 x overnatninger i Villa
Söderåsen i delt dobbeltværelse, 3 x eftermiddagskaffe på tur, 2 x frokostpakke,
aftensmad fredag og festmiddag lørdag. Derudover skal du selv betale færgebilletter
(vi prøver at organisere gruppebillet), drikkevarer lørdag aften og evt. entré på
Kongsgården.
Der er begrænset plads på Villa Söderåsen, så hvis vi bliver rigtigt mange, kan det være
at nogen må bo andre steder i nærheden. Der er også nogen, som måske vil fortrække
at anderledes.
Hvis man fra vælger overnatningen på Villa Söderåsen, så koster arrangementet 520
kr. pr. person.
Hvis man også fravælger morgenmad og frokostpakke, slipper man med 200 kr.
Tilmelding:
Der er åbent for tilmelding nu og indtil 15. april 2022, som er sidste frist herefter er
tilmeldingen bindende.
Tilmeldingen sker i 2 trin: Indbetal prisen på turen til foreningens konto (reg. Nr 1551
konto 5713846), husk at skrive navn på deltagerne i meddeles feltet.
Skriv til Jubi45@turcyklisterne.dk med oplysning om hvem du deler værelse med og
hvis du ikke bor på Villa Söderåsen, om du vil have morgenmad og frokostpakke.
Alternativ, ring til Aksel på 2280 2522.
Alternative overnatningsmuligheder:

Hvis du ikke ønsker at bo på eller ikke får plads på Villa Söderåsen er der 2 bekvemme
overnatningsmuligheder: Röstånga Gästgivaregård (rostangagastgivaregard.se) som
både er hotel og vandrerhjem. Campingpladsen i Röstånga
(firstcamp.se/destination/rostanga-soderasen) som kan tilbyde hytter med plads til 4-8
personer. Bestilling og betaling disse steder skal man selv stå for.
Rejse dertil uden at cykle med gruppen:
Man kan tage toget fra København H til Stehags Station, som er den nærmeste. Herfra
er der ca. 15 km til Röstunga. Togturen tager ca. 1 time og 20 min. med et togskift. Er
man i bil, er der 40 km fra Helsingborg.
Ønsker du yderligere information, så ring eller skriv til Knud Hansen eller Aksel.
Mange hilsner:
Annette, Tage, Erik, Knud, Aksel og Tom som turplanlægger.

