Opdag Møn
på cykel og
på vandet

Opdag Møn på cykel den ene dag og fra Noret den anden dag
Indsigt og udsyn, samvær og god mad.
CYKELPAKKEN IND EHOLD ER
2 overnatninger for to personer
2 x morgenmad
1 x madpakke (alternativ picnickurv) til
cykelturen
2 cykler 1 dag
Kort og materiale til en dags cykeltur: ”Den
søde tur”
1 halv dags valgfri vandsport (kajak, jolle eller
rib)
Frokost
Pris: 2295,- dkr. indtil 01-07-2014
TILKØBSM ULIG HE D
3-retters menu om aftenen til 199,- dkr./pers.
Ekskl. drikkevarer, som bestilles samme dag
eller ved reservering

På Panorama-ruten ”Den søde tur” fører

Aktiviteten til vands foregår på Noret 150 m

vejen forbi StaySail B&B, hvor I både kan

fra vores B&B, og I vil blive instrueret, inden

overnatte,

I står til søs.

spise

en

lækker

menu

på

Restaurant Armada og opleve Møn til vands.

Sejl hen til Møns hovedby, Stege, og køb

Hos StaySail har vi komfortable og hyggelige

øens bedste kaffe på havnen i Coffee

værelser med eget bad og toilet, og vi er

Connection.

placeret tæt på vand og by i smukke

”Den søde tur” løber ad stille landeveje langs

omgivelser.

med noret, op og ned ad bakker, gennem

Den første aften bliver I modtaget med en

skov

velkomstdrink. Aftensmad kan I få serveret i

bindingsværkshuse

Restaurant Armada tæt på værelset. Gå en

forskellige steder undervejs kan madpakken

aftentur og se den ofte flotte solnedgang over

nydes. Turen fører forbi bolchefabrikken i

Stege nor. Sent om aftenen kan I nyde

Stege, hvor I kan få smagsprøver, inden I

stjernehimlen og et godt glas vin fra vores

kører tilbage til StaySail.

og

små

landsbyer
og

stokroseidyl.

med
På

terrasse. Afhængigt af vejret starter næste dag
med en aktivitet på vandet eller cykelturen
”Den søde tur”.

Søndersognsvej 96 DK-4780 Svensmarke

Tlf. +45 2044 8746

Email info@staysail.eu
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