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Ta` med DGI Krolf på krolftur til 

 ”Sydhavsøerne” 

Fredag, den 21. juli – mandag, den 24. juli 2023 

Krolfspillere i DGI Krolf får nu mulighed for at komme med på en spæn-

dende tur til Lolland, Falster & Møn med besøg på 3 krolfbaner i Birket 
nord for Nakskov og Møns krolfbane ved Stege. 
 

Fredag, 21. juli 2023 
Opsamling gennem Jylland, over Fyn til Sjælland– stop for kaffe og rundstykker. Besøg på Faxe 

Kalkbrud og Stevns Klint. 
Overnatning på Hotel Falster i Nykøbing Falster. 
 

Lørdag, 22. juli 2023 
Efter morgenmad besøger vi Besøgscentret i Rødbyhavn og ser byggeriet af den 18 km lange 

tunnel mellem Danmark og Tyskland. 
Derefter kører vi til Birket, hvor vi spiser frokost og spiller et krolftræf på de 3 baner, som DGI 

Krolf etablerede i 2021. Spillere fra Lolland vil deltage og spille med os. 
Tilbage til Hotel Falster, hvor aftensmaden venter. 
 

Søndag, 23. juli 2023 
Efter morgenmaden på hotellet kører vi til det lille fiskerleje Hesnæs på Østfalster. Landsbyen 

er kendt for sine særprægede gamle huse, der er pakket ind i strå på mure og tag. 
Derefter kører vi mod Møn, hvor vi spiser frokost på Møns Golf Resort, som ligger i et fantastisk 
smukt område, og hvor vi kan prøve at spille på deres flotte krolfbane og minigolf-bane. Der-

efter gør vi et ophold på Møns Klint, inden vi kører tilbage til Hotel Falster for spisning og 
overnatning. 

 
Mandag, 24. juli 2023 
Efter morgenmad vender vi bussen med kurs tilbage over Fyn mod Jylland og er hjemme sidst 

på eftermiddagen/først på aftenen. 
 

Prisen for turen incl.  halvpension er kr. 3.599,- / person. Tillæg for overnatning i enkeltværelse 
kr. 675,-. 
Betaling for krolfspil 30 kr./pr. spiller – betales til www.dgi.dk/202309638000 – senest 1. april. 

 
Af hensyn til videre planlægning er vi nødt til at have en forhåndstilmelding, som skal være 

mig i hænde senest 1. marts 2023 med navn, bopæl, tlf. og mailadresse. (først til mølle). 
Sendes til Grethe Bjerre, bjerregrethe6@gmail.com – tlf. 60 62 66 89. 
 

Endelig tilmelding er 1. april 2023, og derefter vil der blive sendt udførligt program samt over-
sigt over opsamlingssteder til alle tilmeldte. 

  
 
Med venlig hilsen 

DGI Østjylland Krolf 
Grethe Bjerre   
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