
Tur til Helgoland april 2019 – fredag til søndag – præcis dato kommer senere. 

Vi håber og forventer, at 20 til 25 medlemmer tilmelder sig turen. Der er maksimum plads til 50 personer i 

bussen. Hvis man er interesseret i at deltage, skriver man en mail senest 1. november til Willi Nors 

(medlem 510) på mailadressen willinors@gmail.com .  

I mailen skriver man, hvor mange personer man tilmelder, samt hvilken værelsestype man er interesseret i. 

Når vi kender det endelige deltagerantal, tager Willi Nors kontakt til hotellet for at booke værelserne. Da 

hotellerne har et begrænset antal værelse til rådighed, må man indstille sig på, at ønsker forsøges opfyldt, 

men måske ikke i alle tilfælde kan opfyldes. Hvis dette skulle ske, er afsendelsestidspunktet af tilmelding pr. 

mail betydende for, hvem vi tildeler ledige værelser i den søgte kategori. Vi regner med at starte fredag 

morgen kl. 04.00 fra Kaløvig Bådelaug. Hjemkomst søndag aften. 

Senest den 8. november 2018 indbetales kroner 500 pr person, som dækker transporten, museumsbesøg 

samt guide på konto nummer 5394-0538939. Ved indbetaling: opgiv venligst ”Helgoland”, mailadresse 

samt navn. Kontoen tilhører De Grå Sæler.  Indbetaling betragtes som bindende tilmelding. Vi forsøger at få 

hotellet til at acceptere, at hver enkelt deltager selv afregner med hotellet. I skrivende stund ved vi ikke, 

om hotellet kræver et depositum. Hotellet kommer med forslag til, hvilken weekend i april 2019 vi 

besøger Helgoland. Så snart vi kender datoen, bliver dette meddelt pr. mail. 

 

Prisoverslag Helgoland 

Busleje 50 personers bus (fredag – søndag)  5500,00 kr. 

Diesel    1500,00 kr. 

Færge pr. person   280,00 kr. ved minimum 20 personer 

Museum Helgoland   20 kr. ved minimum 12 deltagere 

Guide Museum Helgoland   Pris op til 30 deltagere 865,- kr. 

Deltagerne skal kunne gå op og ned ad en trappe med 90 trin. 

Guide til Helgolands natur   ? 

Vi forsøger at få værelser på Hotel Helgoländer eller Hotel auf den Hummerklippen. Priser inkl. morgenmad 

(2018 priser). Vi kan bestille aftensmad. 

Dobbeltværelse med havudsigt  135 til 199 Euro 

Dobbeltværelse uden havudsigt  119 til 179 Euro 

Dobbelt Tagværelse   102 til 142 Euro 

Enkeltværelse med havudsigt  82 til 125   Euro 

 

Frokost samt aftensmad er for egen regning. 

Arrangører: De Grå Sæler ved Willi Nors: willinors@gmail.com 


