
Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

3-dages tur til naturskønne Anholt

I sensommeren inviterer Jobbanken på en tur, der både 
indeholder en fysisk og mental udfordring og samtidig 
giver helt unikke naturoplevelser. Alt det praktiske er 
tilrettelagt, så du blot skal suge indtryk til dig og forberede 
dig bedst muligt på, at vi skal vandre øen rundt langs 
kysten – 25 km i alt. 
Udover at opleve øen langs kysten, så indeholder turen til 
Anholt også en introduktion til øens kultur og historie, et 
besøg i Anholt by, et imponerende syn fra udsigtspunktet 
Sønderbjerg og masser af stemning fra området omkring 
havnen, hvor vi skal bo. Måske bliver det også til en 
badetur i det indbydende, glasklare vand der skyller ind 
over de smukkeste, hvide sandstrande? 

Deltagerkrav: 
For at kunne klare den udfordring, det er at gå øen rundt 
langs kysten, er det nødvendigt at deltage i fortræninger 
med Jobbanken op til turen. Der er således obligatorisk 
deltagelse på Jobbankens vandrehold hver tirsdag kl. 
14.00 i hele august måned (starter 11. august), og 
derudover skal du på egen hånd gå nogle længere ture. 
Du logger din træning med en app til din telefon, så kan 
vi følge med i hinandens træning. På informationsmødet 
onsdag den 5. august kl. 10.00 viser jeg, hvordan du skal 
gøre, og her gennemgår jeg et program for for træningen.  

3-DAGES TUR
1.-3. SEPTEMBER
2020

Oplev Nordeuropas 
største ørkenområde, 
de fineste sand-
strande og et stort 
sælreservat
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Program for turen:

TIRSDAG DEN 01.09:

Formiddag Transport til Grenaa

Kl. 12.00 Færge til Anholt

Kl. 14.45 Ankomst til Anholt, indkvartering på 

 Casablanca Hostel. 

 Introduktion til øen ved værtsparret, 

 gåtur til Anholt by, evt. badetur

Kl. 18.00 Fælles aftensmad (husk madpakke), 

 gennemgang af onsdagens program og hygge

ONSDAG DEN 02.09:

Kl. 07.30  Morgenmad og madpakkesmøring

Kl. 09.00 Vandretur rundt langs kysten på Anholt med

 gode pauser undervejs. Afstikker til 

 Sønderbjerg udsigtspunkt 

Kl. 18.00 Aftensmad på restaurant, socialt samvær 

 og hygge

TORSDAG DEN 03.09:

Kl. 08.00 Færgeafgang mod Grenaa, morgenmad på færgen

Kl. 11.00 Ankomst Grenaa, herefter transport til Aarhus

PRAKTISKE OPLYSNINGER: 

I deltagerprisen på 600 kr. er 
 inkluderet følgende: 
• Færgetransport Grenå – Anholt 

t/r,
• Ophold på Casablanca Hostel i 

dobbeltværelse* med 2 overnat-
ninger, morgenmad, madpakke 
og aftensmad på vandredagen, 
morgenmad på færgen hjem. 

OBS: For at kunne lave en tur til en re-
lativt lav deltagerpris, så er transport 
til/fra Grenå ikke inkluderet i prisen – 
det betaler du selv. 
Vi koordinerer transporten med biler 
eller tog. Ligeså har du selv madpakke 
med til HELE første dag. 

HUSK: Gode vandresko, passende ak-
tiv påklædning og en lille rygsæk med 
vandflaske er et must til vores lange 
kystvandring, onsdag. Medbring gerne 
badetøj også. 

*Ønsker du eneværelse på turen, så 
kontakt Erling angående muligheder og 
merpris.

TILMELDING:
Der er et begrænset antal pladser på turen, så tøv ikke med 
tilmelding. Du tilmelder dig ved at betale 600 kr på Mobile-
Pay 68886, skriv ”Anholt” i beskedfeltet. Du kan også betale 
kontant i Jobbanken. Sidste tilmeldingsfrist er 1. august. 
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