
Nordisk Lanciatræf 2023
Tilmelding

Navn (deltager 1):

Navn (deltager 2):

Navn (deltager 3):

Navn (deltager 4):

Adresse:

Mobiltelefonnr.:

Bil (model): 

Deltagelse uden 
overnatning (antal):

Værelsesbestilling
Enkeltværelse (antal):

Dobbeltværelse (antal):

Antal børn under 12 år i
forældres værelse: 

E-mail:

    Årgang:

á 1.500 DKK / € 200 per person

á 2.975 DKK / € 400

á 2.475 DKK / € 335 per person

á 950 DKK / € 130

Tilmelding senest 1. maj 2023 til:
Jørgen Turking, Nørrevej 1, 4621 Gadstrup - eller dlr@lanciaklub.dk

Tilmelding først gyldig når betalingen er modtaget
Betaling til reg.nr.: 2280 kontonr.: 4374256322
Swift: NDEADKKK, IBAN: DK8120004374256322



Hvad er indeholdt i prisen?
Vi har gjort vores bedste for at tilrettelægge nogle gode, sjove og interessante dage i 
denne historiske by og i det Nordsjælland som gennem tiden har væres kongernes fore-
trukne sted.

Program
Fredag
• Eftermiddag: Ankomst på Konventum
• Aften: Hyggeligt fællesmåltid med to retters menu

Lørdag
• Morgenmad
• 9.30: Samlet kørsel ned til havnen, hvor vi skal parkere på Kongekajen
• 10-14: Tid til at se Helsingør og/eller Kronborg.

Frokost/lunch efter eget valg og egen betaling
• 14: Første bil kører ud på en tur gennem Nordsjællands smukkeste landskaber, forbi

seværdigheder og med en indlagt kaffepause
• 17: Tilbage på Konventum
• 19: Festmiddag med tre retters menu, øl/vin ad libitum og kaffe

Resten af aftenen fri. Der er en hyggelig bar i kælderen.

Søndag
• Morgenmad
• 10: Fælles afgang ned til havnen og videre sydpå ad Strandvejen med store villaer

og	idylliske	fiskerlejer
• I Skodsborg drejer vi op til Nærum og Sommer's Automobile Museum.

Besøg på museet.
• Frokost/lunch i Dansk Veteranbil Klubs lokaler

Farvel og på gensyn næste år.

Hvis nogen ønsker at blive på Konventum til mandag koster det 790 DKK for et dobbelt-
værelse og 665 DKK for et  enkeltværelse. Angiv det i forbindelse med tilmeldingen. 
Betaling direkte til Konventum ved afrejse. 

https://www.konventum.dk
http://www.visit-helsingoer.dk/
https://kongeligeslotte.dk/da/slotte-og-haver/kronborg-slot.html
https://sommersautomobilemuseum.dk/
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