
Kom til Maritime Kulturdage i Korsør.Maritime Kulturdage i Korsør.Maritime Kulturdage i Korsør.Maritime Kulturdage i Korsør.
Åbent træf for alle: tirsdag 22.- 27. August.2017

Oplev Flådestationens opvisninger, helikoptere og jagerfly, brandværn, og skibsbyggerne, arbejdende 
værksteder, lokalradio og radioamatører. Vær med til at fortælle de mange besøgende om autocamperlivet 
i ”Åben Camper”-indslaget lørdag. Men først og fremmest: Nyd samværet med de andre deltagere.

I lighed med tidligere år, bliver der igen i år afholdt Maritime Kulturdage i Korsør, hvor der sker mange 
ting i byen - i og omkring havnen, og vi kan igen være sammen og deltage.

Maritim = vand / både. 
  Auto Campere = Landvejens Lystbåde. 

Vi holder på P pladsen, tæt ved flådestationen og Korsørs gamle fæstning: 
P pladsen, ved Baadehavnsvej / Batterivej  4220 Korsør 

N55° 19' 59" E011° 08' 10" (N55.33291, E011.13606)

Program (med ret til ændringer) starter tirsdag 22.8.2017 og løber frem til søndag:
Tirsdag: Tidligste ankomst. Aktiviteterne starter så småt
Torsdag: Byvandring
Fredag kl.13.30: Cykeltur i omegnen med Kurt Rehder for de interesserede (20 kr.) 
Fredag aften: Der kan købes kamsteg eller ?  for ca.70 Kr. - bestilles og betales ved
ankomst.
Fredag aften: seneste ankomst.
Lørdag:  Morgenbrød - 3 stk pr vogn
Lørdag: ”Den store dag” med mange aktiviteter, bla.” åbent hus” på Flådestationen mm. 
Lørdag kl. 9.30: Morgenmøde / velkomst  (lidt til halsen / stemmebåndet.)
Lørdag kl.10.00: Åbner aktiviteterne på hele området.
Lørdag: Vi kan deltage i 5 kamp.
Lørdag kl. 10 – 17:  ” Åben Camper ” - PR. for livet med autocampere.
Lørdag kl. 18.30: Fællesspisning, ude eller i teltet.
Lørdag kl. 22: Fyrværkeri.
Søndag:  Morgenbrød - 3 stk pr vogn

Se det omfattende program for aktiviteterne i byen:   http://www.visitvestsjaelland.dk/maritim-kulturdag 
og på facebook https://www.facebook.com/maritimekulturdage/

Pris kun ca. 170 kr / vogn inkl. strøm,  2 gange morgenbrød, samlingstelt og alle aktiviteter. 
Eventuel cykeltur, kamsteg og måske morgenbrød onsdag til fredag betales særskilt. 
Da der er begrænset plads, vil hurtig tilmelding være nødvendig.

Bemærk lørdags-aktiviteten 'Åben Camper', hvor du kan invitere gæster indenfor, fortælle om auto-
camperlivets glæder, om 'din' autocamperforening eller foretrukne facebook-gruppe, om at man må 
parkere som en personbil, men bør lægge ekstra vægt på hensynsfuld parkering og i øvrigt øse ud af din 
erfaring. 

Husk at handle i byen, når vi nu er så tæt på. Vi plejer at bidrage til de handlendes omsætning med 35.000 
kr – også i år må de da godt mærke at vi udgør et købedygtigt turistsegment.
Der er ikke mulighed for tømning på pladsen. Benyt motorvejstømningen E 20  (N 55 20 51 E 011 07 07)

Camper Hilsen - Gitta Korneliussen & John Kristiansen – Helsinge.

Ring for yderligere oplysninger og tilmelding. 
Tlf./SMS: 40448081. gittajohn@gmail.com Husk at opgive mail@dresse og
eventuelt medlemsnummer i en autocamperforening.

Tekst: Henrik Krebs


