
Krocket tur til Rüdesheim
d. 19. til 24. april 2010

Svendborg krocketklub har i samarbejde med Nyborg Rejser arrangeret denne tur.

Der er billed- og videoaften d.19. august kl. 18.30
Mandag d. 19. april

Afgang mod Rüdesheim
fra Svendborg kl.08.
Bussen pakkes

Spisepause syd for
Hamburg

Sidste pause inden
ankomsten. Der var en
legeplads for børn under
74 år mente Sonja og
Erling

Ankomst til hotellet kl. 21,
indkvartering og 3 retters
natmad

Tirsdag d. 20. april
Udflugt med tovbane



Samling ved monumemtet
på bjergtoppen

Det er rart med et jagtslot
på traveturen

Så går det nedad med en
anden tovbane, hvor man
skal huske at stå af i
farten.

En velfortjent frokost og
retur til Rüdesheim med
båd.

Så anstrengende en tur
kræver store kager og en
festlig aften.

Onsdag d. 21. april

Der spilles krocket
med udsigt over
Rhinen



Banerne kunne være
bedre - men flotte

Ind imellem står der et træ
i vejen, men forsyningerne
var i top.

Tja Frokost igen men der
er stor forskel på
portionerne.

Så kunne vi lige nå at se
et cognacsbrænderi inden
aftensmaden

Og så en tur på
stamværtshuset med dans
og musik

Torsdag d. 22. april
Udflugt



Flot udsigt fra
monumentet

Frokost og videre til
Lorelei

Med er flot udsigt

Vel hjemkommen var der
tid til en forfriskning og
aftensmad

Lidt sjov og en
Rüdesheimer kaffe

Fredag d. 23. april
Krocket
Morgen samling på
terrassen



Gruppebilled ved
pausestedet

Så ventes der på afgang
til frokosten

Og lidt shopping og hygge

Ved festaftenen var der
uddeling af gaver til
formand og rejseleder

Så var det
stamværtshuset igen med
det berømte herretoilet.
eller var det et fælles
toilet?

Lørdag d. 24. april
Hjemrejse
Vores superchaufør gør
klar til afgang og andre
ødelægger dørkarmen



Vi venter på bussen og
senere er der medbragt
frokost

Kaffemesteren er igang
med den sidste kande
inden bussen får overvægt
ved grænsen.


