
TUR TIL  
MUSHOLM BUGT FERIECENTER 

 
Efter succesen sidste år, vil Dansk Handicap Forbund afdelinger. Vejle - Esbjerg i 
år lave en tur til Musholm Bugt Feriecenter  
Danmarks aktive feriecenter for alle, beliggende i ved Korsør Den 14. – 17. maj 
2018 
 
De rummelige værelser på Musholm Bugt Feriecenter har køleskab, spiseområde 
på værelset og kaffemaskine. Samtlige værelser er indrettede med siddeområde, 
sovesofa og te/kaffe-faciliteter.  
Faciliteter på hotellet inkluderer, massage og familie/ekstra stort værelse. 
Musholms restaurant er åben til middagsmad, og gæsterne vil få en god mad 
oplevelse i nærheden af deres værelse. For dem som tager på dags tur eller 
lignende, tilbyder hotellet en pakket frokostkurv mod bestilling. 
 
Transport 
Det er planen at de der har lyst i at deltage på turen, selv sørge for at 
transporten til og fra Musholm Bugt Feriecenter. Hvis det giver problemer 
med transporten er vi selvfølgelig behjælpelige, i det omfang det er muligt, vil 
vi opfordre til samkørsel. 
 
Program for Weekenden 
Mandag den 14, maj ankomst kl. 14.00. – 15.00, hvor der vil være 
indkvartering i ferieboligerne. Kl. 17.00 mødes vi alle til fælles præsentation 
og orientering. Kl. 18.00 er der fællesspisning. Efter at vi har spist er det 
planen at vi i fælles flok går til stranden, medbringende kaffe, eller hvad der 
skulle være lyst til at drikke, resten af aftenen er der dømt fælleshygge. 
Tirsdag den 15. - 16. maj, morgenbuffet kl. 8.00. – 10.00. derefter arrangerer 
vi de aktiviteter som vi har aftalt ved præsentationsmødet.  
En mulighed kan være vi køre en tur til Birkegårdens Haver ved Tågerup, et 
fantastisk smukt sted ikke så langt fra Musholm. kl. 18.00 spiser vi middag på 
Musholm og ellers aftenhygge. Torsdag den 17, maj morgenbuffet kl. 8.00. – 
10.00. Vi skal være ude af husene kl. 10.00 
 
Pris 
Prisen for turen er 1695 kr. med indkvartering i feriehuse med to separate soverum, i prisen er 
der inkluderet ½ pension, sengelinned.  
Alle husene er udstyret med loftlift. 
Tilmelding senest den 10. marts 2018.  

Adresse: Musholm Bugt Feriecenter: Musholmvej 100 4220 Korsør Tlf. 70 13 77 00 

Hvis du her spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte nedenstående 

Tilmelding sendes senest den 10. marts 2018. 
Jens Bork Vestervænget 39 7323 Give tlf. 20 46 25 72 
jb@jbork.dk 
Johanne Bach Vestervænget 75 7323 Give tlf. 27 57 74 83 
johannebach@gmail.com  
 
_______KLIP HER______________________ 
 

MAVN____________________________________ 

ADRESSE_________________________________ 

TLF: NR:__________________________________ 

KØRESTOLSBRUGER______NEJ______JA______EL _____ELSENG_____LIFT______ 

EVT. HJÆLPERS NAVN____________________________________ 


