
 

DGI Østjylland | Søren Frichs Vej 42B, 2. sal | 8230 Åbyhøj | CVR 18002019 | Tlf. 7940 4300 | oestjylland@dgi.dk | www.dgi.dk/oestjylland 

INDBYDELSE 
 

Alle krolfspillere inviteres hermed til en fantastisk tur til de sydtyske alper i Allgäu, nordvest 

for Innsbruck og Garmisch-Partenkirchen. Vi skal ned og spille krolf på en meget sjov krolf-

bane i forbindelse med Hotel Prinz-Luitpold-Bad, og vi skal på udflugter og have det dejligt 

sammen på det flotte hotel. 

 

Tidspunkt: 5. juli – 12. juli 2016 

 

Turen foregår med bus – med afgang fra Grenaa – og opsamling langs motorvejen gennem 

Jylland. Der bliver én overnatning på såvel ned-turen som op-turen på et hotel med aftensmad 

og morgenmad. Dette er inkluderet i prisen. 

 

På hotellet i Bad Hindelang indkvarteres vi på flotte værelser – nogle med udsigt (koster lidt 

ekstra) – og i prisen er inkluderet solidt morgenmåltid – gratis suppe til frokost + kage til ef-

termiddagskaffen samt en lækker 3-retters middagsmenu om aftenen (drikkevarer er dog ikke 

inkluderet). På hotellet er der wellness-center, udendørs og indendørs swimmingpool m.m. 

 

Der vil blive arrangeret udflugter i bjergene og evt. ølsmagning og andre ting. Pris pr. arrange-

ment 75-150 kr., som man kan tilmelde sig særskilt. 

 

I prisen, som er koster cirka 4.500 kr. pr. person (ved 50 deltagere), er indeholdt: 

- Bustur fra Jylland til Bad Hindelang og retur 

- Middag og overnatning + morgenmad på hotel på vejen ned 

- Ophold på Hotel Prinz-Luitpold-Bad i fem dage, inkl. halvpension 

- Krolfturnering (De Åbne Tyske Mesterskaber) 

- Middag og overnatning + morgenmad på hotel på vejen hjem 

 

Ved flere deltagere bliver turen billigere, og ved færre kan den blive lidt dyrere. 

 

Turen arrangeres af DGI Krolf og DKU (Dansk Krolf Union) i samarbejde. 

 

Af hensyn til videre planlægning af turen, er det vigtigt, at vi får en uforpligtende tilmelding – 

senest 1. november 2015. 

 

Tilmeldingen sendes til Grethe Bjerre på bjerregrethe@dlgmail.dk eller alternativt ved opkald 

på tlf. 6062 6689. 

 

Efter 1. november, når vi ser, om der er basis for at lave turen, vil der blive udsendt nærmere 

information, herunder tillægsbestilling af ture, enkeltværelser m.m. 

 

Vi glæder os til at byde jer velkommen. 

 

 

Venlig hilsen 

 

DGI Krolf/Dansk Krolf Union 
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