Rullende træf i Hornsherred
Tirsdag d.15 maj til fredag d. 18 maj 2018
max 15 vogne
Husk at komme med fuld vandtank og tom wc- og spildevandtank.
Tanken er, at man skal være ved overnatningsstederne,
så vi kan spise aftenmad sammen ved 18-tiden.
De andre steder er forslag, man gør som man vil,
og man betaler selv evt. udgifter på turen.

Vi mødes på Kulhuse havn tirsdag d. 15 maj om eftermiddagen
GPS 55.935447 11.909228.
kommer man nordfra kan man tage færgen fra Sølager.
Ellen og jeg kommer kl. 12.00, så vi kan tage imod jer.
Menuen er egen kost, og vi spiser ved 18 tiden.
Måske har man lyst at købe mad på Kulhuse Kro.
Vi overnatter i Kulhuse.
Onsdag d. 16. maj kører vi sydpå.

Her kommer vi til Jægerpris slot v. P-pladsen:

GPS 55.854992 11.97274
http://www.kongfrederik.dk
Efter Jægerpris slot kommer man til Frederikssund museum,
Færgelundsvej 1: GPS 55.841666 12.031998
her er et grønt område, hvor man kan spise frokost.

Efter museet kan man se Gerlevparken
WWW.gerlevparken.dk GPS 55.816662 12.012391
derefter kan man se Skuldelev dukke- og legetøjs museum
Fasanvej 5 4050 Skibby. Der kun plads til 2-3 vogne ad gangen:
GPS 55.783326 12.01803
Herefter kommer man til 2. overnatningssted.
Her er fred og ro, det er en nedlagt havn ud til Roskildefjord.
Man skal have mad og drikke med, der er langt købmanden.
Adressen er: Hammervej 26 4050 Skibby
GPS 55.751586 12.062437
Efter en god nats søvn er det blevet torsdag d. 17. maj.
Man kan køre til Sønderby, de har en god og hyggelig kro:

GPS 55.736984 12.030142

Herefter kan man besøge Selsø kirke og slot.
Man går fra kirkens P-plads til slottet: GPS 55.751094 12.012362

Herefter kan man besøge Egholm Gods Trehøjevej 45-47
4070 Kr.Hyllinge www.Egholmslot.dk.
Turen går derefter til Gershøj havn. Her kan vi tømme og få vand:
GPS 55.716222 11.979336
Gershøj Havnevej 25 4070 Kirke Hyllinge
80 kr. pr. nat med vand wc. bad og tømning.
Vi kan måske få rabat, det taler jeg med ham om.
El kan fås for 20 kr.
Her overnatter vi sidste nat inden vi siger på gensyn og tak for
denne gang
tilmelding senest d. 8 Maj på
etv@dlgpost.dk
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