
                     
 

 
Hedorfs Seniorforening 

Generalforsamling og sommerarrangement  
 

Lørdag den 24. maj 2014 kl. 11:00 
Nordeuropas største akvari m er mere end blot20.000 dyr og syv mio. liter 

 
Besøg og rundvisning på Museet for Søfart i Helsingør 

samt generalforsamlig og frokost på hotel Marienlyst, Helsingør 
 

       

Vi mødes ved indgangen til Museet for Søfart kl. 11:00  
M/S Museet for Søfart, Ny Kronborgvej 1, 3000 Helsingør 

Rundvisningen starter kl. 11.30 
 
 

Udstillingen, på museets zigzagbro, fortæller den enestående historie om, hvordan det lykkedes at 
”vende dokken på vrangen”, således at det gigantiske hul i jorden nu træder frem, som en flot bærer 

Af museets maritime historier, der i det skjulte gemmer sig omkring den. 
I en svævende let tone er det udstillingens idè at vise glimt fra dokkens udfordrende transformationsproces.  

Fra livligt skibsværft til nutidigt museum, så man i zigzagbroens skrånende  
og gennemlyste rum, kan zappe rundt og blive klogere på, hvordan det gik til 

”Da dokken blev vendt – Museet bliver til”. 

 

Generalforsamling kl. 13:00  

Hotel Marienlyst A/S, Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør                                        
Hvis du som HS medlem kun ønsker at deltage i generalforsamlingen er dette gratis. 

Frokost på Hotel Marienlyst kl. 13:30 
God mad i hyggelige omgivelser 

 
Pris pr. medlem: Gratis 
Pris pr. ledsager: kr. 250,00   
Indbetaling   Reg. nr. 6735  konto nr. 1064422 – HUSK NAVN 
  
Transport Sjælland og ikke medlemmer:  Er for egen regning. 
Overnatning Sjælland medlemmer  Tilskud pr. medlem Kr.   300,00 
Transport Aalborg:    Tilskud pr. medlem kr.   700,00 
Transport Aalborg & overnatning  Tilskud pr. medlem Kr. 1000,00 
Transport øvrige Jylland / Fyn:   Tilskud pr. medlem kr.   600,00 
Transport øvrige Jylland / Fyn & overnatning: Tilskud pr. medlem kr.   900,00 
 
Tilmelding senest den 01. maj 2014 på mail linda.fischer@dhl.com eller på  
tlf. 43489506 – 25121099. 
 
 
Kontingent 2014 
Tak til alle medlemmer som har betalt. 
Reminder:  Ønsker du fortsat dit medlemsskab i Hedorfs Seniorforening og endnu ikke har betalt skal vi 
bede dig om at betale senest den 31.03.2014  
      Med venlig hilsen 
      Hedorfs Seniorforening, Bestyrelsen 

mailto:linda.fischer@dhl.com


 

Har du lyst til 1 eller 2 overnatninger har du også mulighed for dette. 
Hedorfs Seniorforening yder 300 kr. i tilskud til alle medlemmer. 
 
Du bestiller selv din overnatning: Ring direkte til Inger Marie Tlf.  4928 0121 og oplys navnet  
“Hedorfs Seniorforening”. 

Forårsferie 2014 

Ophold med 2-retters middag eller buffet på ankomstdagen.  

 

 

 

Forårsferie indeholder: 

 Overnatning i dejligt hotelværelse 

 2-retters menu eller buffet - bestemmes af 

køkkenchefen på dagen og serveres i en af 

vores restauranter på ankomstdagen 

 Fri entré til Casino Marienlyst* 

 Stor morgenbuffet 

 Frit forbrug af trådløst Internet 

 Gratis parkering på hotellets P-areal 

 

* For entré til Casino Marienlyst er minimumalderen 

18 år. Husk at medbringe gyldigt foto-id (pas eller 

kørekort). 

 

 
 

 
  

 

Priser ved 2 nætter 

 

Dobbeltværelse - pris for 2 personer:  

DKK 1.096,- pr. nat 

Enkeltværelse: DKK 996,- pr. nat 

Opredninger 

Opredning voksen: DKK 500,- pr. nat 

Opredning barn 3-11: DKK 250 pr. nat 

 

 

Priser ved 1 nat 

 

Dobbeltværelse - pris for 2 personer:  

DKK 1.390,-  

Enkeltværelse: DKK 1.190,-  

Opredninger 

Opredning voksen: DKK 600,-  

Opredning barn 3-11: DKK 300,- 

 

 

Gå ikke glip af havudsigten:  

DKK 195,- pr. værelse pr. nat 

 

 

  
 


