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Har du lyst til at besøge Søfarts Museet i Helsingør?
Har du også lyst en efterfølgende hyggelig tur i Tivoli samme eftermiddag og aften?

LØRDAG d. 7. juli har Chapter EAST bestilt en rundvisning med en engelsk talende guide på det
maritime museum. Temaet for rundvisningen er: ”I sømandens fodspor”. Vi mødes ved indgangen
til Museet kl. 10:45 og rundvisningen starter præcist kl. 11:00. Prisen for entre og rundvisning er
kr. 110,00.
Kommer du med toget til Helsingør fra København, kan du i 7-eleven butikken på stationer i
Hovedstadsområdet eller på www.dsb.dk købe en kombineret tog billet tur/retur incl. entre til
museet for kr. 190. Hvis du vælger den løsning, så giv os venligst besked ved tilmeldingen.
Rundvisningen tager en time og når den er afsluttet, har vi reserveret bord til en fælles frokost kl.
12:30 i Museets Cafè. Du vælger selv din frokost og du betaler selv din frokost.
Tag et kik på hjemmesiden www.mfs.dk. Du kan vælge at gå tilbage til udstillingerne på Søfarts
Museet, hvis du har lyst til at fordybe dig i maritime oplevelser. Har du lyst til at besøge det
historiske Slot Kronborg som har dannet rammen om Hamlet, ligger det lige overfor. Oplysninger
om entre til Kronborg kan du finde på www.kronborg.dk
Kl. 15:00 bør du forlade Søfarts Museet for at tage toget mod København kl. 15:18. Du vil
ankomme til Københavns Hovedbanegård kl. 16:04. Fra Hovedbanegården er der 10 minutters
gang til TIVOLI, og der vil Kim Qvistorff guide os rundt, og fortælle om TIVOLI gennem 175 år.
Entre til TIVOLI koster kr. 110,00. Skjold Herbst har et guldkort, som kan give nogle i gruppen
gratis adgang til TIVOLI. Hold dig tæt på Skjold Herbst ved indgangen, og du vil dermed donere
entréen til CHAPTER EAST. Vi vil opleve den magiske Disney Parade i TIVOLI kl. 17:00.
Vi vil reservere bord til de deltagende medlemmer på Restaurant Påfuglen kl. 18:30. Du vælger
selv din menu og du betaler selv for din middag i restauranten. Dernæst er der atter mulighed for
at gå rundt i TIVOLI i små grupper. Der er fyrværkeri, når TIVOLI lukker kl. 24.
Prisen for deltagelse i begge CHAPTER EAST aktiviteter er samlet kr. 220,00. Tilmelding bør helst
ske pr. mail til rebildeast@rebildeast.dk eller på formandens mobil telefon 2065 5174 senest
søndag d. 17. juni.
Oplys venligst navne på deltagerne. Tilmeldingen forudsætter samtidig betaling af kr. 220,00 på
foreningens bank konto 3336 3336 050979.
På glædeligt gensyn og med venlig hilsen
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