Limfjorden Rundt med Fulton

10. – 15. september 2018

Kære Fultons Venner
Du indbydes hermed til at deltage i ”Limfjorden Rundt 2018” for bevaringsværdige skibe. Nordens største
træskibssejlads.
Vi sejler på vanlig vis med ”FULTON” af Marstal. Skonnerten er bygget i 1915 og har gennemgået en
løbende restaurering og fremstræder efterhånden som et af de smukkeste gamle træskibe. Der deltager
ca. 60 skonnerter, galeaser og kuttere etc. som dyster i flere klasser i årets kapsejlads.
I år er det 31. gang, kapsejladsen afvikles. Det er en etapesejlads således, at man anløber ny havn hver dag.
I 2018 er det følgende havne: Løgstør, Thisted, Struer, Nykøbing Mors, Fur og Skive
Tag med en enkelt dag
Du har en unik mulighed for at komme med Skonnerten Fulton.
Som medlem af Fultons Venner er prisen på et dagstogt fastlagt til kr. 650 kr., og som tidligere år
indeholder prisen foruden selve sejlturen også fuld forplejning (morgenmad og frokost) samt fri fadøl fra
FUR BRYGHUS, sodavand, cola, kaffe, te og vand. Vi kommer i havn om eftermiddagen i den næste havn i
rækken. Se nedenfor.
Der gives ikke børnerabat.
Er man ikke medlem af Fultons Venner kommer der en tillægspris på 250 kr.
Betaling for den valgte sejlads: Indbetales til undertegnede, MobilePay: 28113800 eller du kan også
overføre beløbet til Middelfart Sparekasse på konto nr. 0756 - 3222308681, påfør venligst dit navn.
Med venlig sejlerhilsen
Preben Andersen
Mobil 28 11 38 00
E-mail: fultonven@fultons-venner.dk
Ønskes nærmere oplysninger så kontakt ovenstående.
Bruger du e-mail så send venligst din mail til mig også.
For yderligere information: www.limfjordenrundt.dk
Den 11. sept. FUR til Thisted
Den 12. sept.Thisted til Struer
Den 13. sept.Struer til Nykøbing Mors
Den 14. sept.Nykøbing Mors til FUR
Den 15. sept.Fur til Skive
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