Fyn rundt - med

Fulton

Tag på togt med Fulton den 22. til 27. juli 2018.

FYN RUNDT 2018
Vi mønstrer i Bogense havn efter kl. ca. 15,00 eller senest 7,45 mandag den 23. juli

En traditionsrig kapsejlads i historiske sejlskibe
Hvert år i uge 30 sejler ca. 40 velbevarede sejlskibe Fyn Rundt. Mød dem om eftermiddagen til en festlig
modtagelse i havnene. Eller tag selv med på turen, det kræver ingen forkundskaber, og alle er velkomne!

Tag med hele ugen
Alle er velkomne til at sejle med på skibene, enten hele ugen eller for en enkelt dag. Det koster 5.250,- kr. pr.
person at sejle med hele ugen inkl. fuld forplejning. Der gives ikke børnerabat, men familierabat, ring og hør.
På Skonnerten Fulton er god mad og hygge en lige så vigtig del af Fyn Rundt som selve kapsejladsen.

Tag med en enkelt dag.
Det er også muligt at tage med for en enkelt dag. På FULTON kan du påmønstre om morgenen og sejle
med indtil om eftermiddagen, hvor skibet ankommer til den næste havn på ruten. Det koster 800 ,- kr. inkl.
morgenmad og frokost. Der gives ikke børnerabat, men familierabat, ring og hør.

Ruten i 2018
Mandag den 23. juli: Bogense til Middelfart
Tirsdag den 24. juli: Middelfart til Assens
Onsdag den 25. juli: Assens til Ærøskøbing
Torsdag den 26. juli: Ærøskøbing til Faaborg
Fredag den 27. juli: Faaborg til Svendborg

Togtet går rundt om Fyn. WWW.Visitfyn.dk

www.fyn-rundt.dk

Turen er inklusive proviant – fuld forplejning samt fri fadøl fra FUR BRYGHUS og sodavand,
cola, kaffe, te og vand . Kr. 5.250,00 + Kr. 250,- hvis du ikke er medlem af Fulton´s venner
Kontakt Preben G. Andersen Fultons Venner Tlf. 2811 3800
mail. fultonven@fultons-venner.dk
Betaling for denne sejlads: Overfør beløbet til konto nr. 0756 - 322 – 23 – 08681,
påfør venligst dit navn.

FULTON af Marstal 3-mastet slettop skonnert. Byggeår: 1915 i Marstal. Længde 38
m. Sejlareal: 450 m2 Fulton er bygget i Marstal i 1915 til den hårde sejlads på New
Foundland. Vinter på Nord Atlanten er barskt, men New Foundlands farten var en
af de sidste ruter, som sejlskibene var presset til i konkurrencen med
dampskibene. Fultons nyere historie som skib for udsatte unge er nok kendt af de
fleste. Sejler i dag primært som lejrskoleskib og med udsatte unge men kan også
bookes privat og til firmature.

Tag med en tur Fyn rundt og dyrk din indre søulk i en hel uge. Tag med alene, som gruppe, familie
eller par.
Om aftenen ligger alle skibene sammen i havnen. Der er havneaktiviteter og masser af muligheder
for at få sig én på "opleveren".

PROGRAM 2018
Lørdag - søndag 21. – 22. juli Skibene samles i Bogense.
Mandag 23. juli Afgang fra Bogense kl. 9:30 Start på 1. sejlads til Middelfart Ankomst Middelfart kl. ca. 16–17
Tirsdag 24. juli Afgang fra Middelfart kl. 9:30 Start på 2. sejlads mod Assens Ankomst Assens kl. ca. 16
Onsdag den 25. juli Afgang Assens kl. 9:30 Start på 3. sejlads mod Ærøskøbing Ankomst
Torsdag den 26. juli Afgang Ærøskøbing kl. 9:30 Start på 4. sejlads mod Fåborg Ankomst
Fredag den 27. juli Afgang fra Fåborg kl. 9:30 Start på 5. sejlads mod Svendborg Ankomst Svendborg kl. 13–14
Afslutning på årets Fyn Rundt – præmier og festmiddag

