Kommandørgården - Rømø

FENGUR WEEKENDTUR
27-29. September 2019
GPS adresse: Havnebyvej 201, 6792 Rømø

Vi håber i har lyst til at deltage i dette års Fengur Weekendtur. Turen går til Kommandørgården på Rømø, som
danner rammerne om vores hyggelige weekendtur. Rømø er Danmarks 10. største ø med et areal på 130 km2
- og Danmarks største vadehavsø. Øen er opstået efter sidste istid som en række klitter, der er blæst
sammen til en sandbanke med mellemliggende lave markstrøg. Fyrreskove, lyngheder, klitter, småsøer samt
samt Nordeuropas bredeste sandstrand gør Rømø til en naturperle for både hest og rytter.

●

●
●
●
●

12 Bjælkehytter med køjer og sovesofa uden bad/WC - 8 Rundtømmer Hytter med
bad/WC, stue og køkken - 7 Budget hotel vær. med dobbeltseng, bad/WC og te-køkken
(alle inkl. rengøring)
Saloon med pejs, toilet og køkken til fri afbenyttelse til fællesspisning
Fold til hesten inkl. hø og vand (ekskl. udmugning)
HELT fantastisk og råt naturområde med danmarks bredeste strand
Ridehal, 120 islandske heste og god stemning

© Billeder fra Kommandørgården

Program:
Fredag:
●
●
●

Ankomst fra kl. 15, se dit værelse på oversigten i Saloon
Kortere ridetur fredag eftermiddag kl.17 - Fengur klub guide
Aftensmad kl. 19 i Saloon (medbring selv)

Lørdag:
●
●
●
●
●

Morgenmad kl. 8-9 i Saloon
Ridetur i plantagen og til stranden afgang kl. 10 - Kommandørgården guide
Frokost kl. 14 i Saloon
Ridetur i plantagen kl. 16 - Fengur klub guide
Aftensmad kl. 19 i Saloon

Søndag:
●
●
●
●
●

Morgenmad kl. 8-9 i Saloon
Pak jeres værelser sammen inden kl 12
Ridetur i plantagen og til stranden kl. 10 - Fengur klub guide
Frokost kl. 14 i Saloon
Afgang efter frokost

Opgaver: Vi hjælper alle til med at lave maden og rydde op og gøre rent i Saloon. Skriv dig på opgaver
på listen i Saloon. Rengøring af fold så ny lejer kan overtage, fjern alt hø og møg.

Pris 645-1095 kr. per. person afhænger af valg af indkvartering
(2 pers. Bjælkehytte (billigst) - 2(3) pers. Rund Tømmerhytte (lige ved siden af hestefolden
og tættest på saloon) eller 2 pers. Budget hotel vær.
Tilmelding via Sporti “Fengur Weekendtur”
Aftal sammen hvem i vil bo med 2 og 2 eller maks. 3 (kun i Rundtømmer Hytte)
Medbring selv: Sengetøj, drikkevarer og snacks, evt. regntøj og gummistøvler, hegn, spand til
foder/vand, badetøj, fornuftigt ridetøj og din islandske sweater
Ved spørgsmål kontakt Penille Jensen 28506835 eller akudvalg@fengur.dk
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