
Jubi – Træf 

 

Vejlbyfed Strand 

27. juli 2019 

til 

3. august 2019 

Overnatning:  
All incl.                               Kr. 2.995.- 
(Optil 4 pers. 7 dage, Incl.: Strøm, bad, 
pool, wifi,1X minigolf, tennis og vandcykel) 
2 voksne 7 dage incl. Strøm Kr. 1.912.- 
Ekstra voksen                         Kr. 637.- 
Ekstra barn (2-11 år)           Kr. 490.- 
Hund                                   Kr. 140.- 
 
Tilkøb: 
Aftensmad 
Lørdag: Forloren hare med kartofler, rød-
kålssalat og ribsgelé  Kr. 75,00 (børn under 
12 år ½-pris) 
 
Jubi-middag: 165.- (børn under 12 år ½-
pris) 
 
Fredag: Krydderskinke med grøn salat og 
flødekartofler  Kr. 90,00 
(børn under 12 år ½-pris) 
 
Tilmelding og betaling af aktiviteter sker 
på træffet, undtaget Bridgewalking bestilles 
og betales ved tilmelding.  
Pris: Voksne 285.-  Børn 140.- (under 16 
år) 

Forskellige aktiviteter hele dagen 
 
14.00  
Bankospil i teltet.  
Præmier fra leverandør og forhandlere 
 
17.00—23.30  
Jubi-fest i telte 
Helstegt pattegris 
Musik og dans 
Underholdning 
Hygge 

 

Tilmelding SENEST 20/2  2019 

Samt betaling a’conto beløb  

Kr. 1.000.- 

 
 
Tilmelding til Jubi-Træf skal ske via 

hjemmesiden 
 

www.burstnerklub.dk  

Vores område 

https://vejlbyfed-camping.dk/
http://www.burstnerklub.dk/


Program: 
 
Lørdag d. 27. juli 2019. 
Fra 14.00 - ankomst til pladsen 
19.00  Fælles velkomst i teltet 

19.30  Aftensmad i teltet. 
 
Søndag d. 28. juli 2019. 
10.00 Hold konkurrencer 
15.00 Fælles gåtur i området  
19.30 Fælles aftensmad fra eget køkken. 
 
Mandag d. 29. juli 2019 
13.00 Bryggeriet Vestfyn 
19.30 Fælles aftensmad fra eget køkken. 
 
Tirsdag d. 30. juli 2019 
Heldagstur til Egeskov 
19.30 Fælles aftensmad fra eget køkken. 
 
Onsdag d. 31. juli 2019 
JUBI-dag—se andet sted 
 
Torsdag d 1. august 2019 
Til egen disposition  
19.30 Fælles aftensmad fra eget køkken. 
 
Fredag d. 2. august 2019 
13.00 Bridge Walking 
19.30 Aftensmad i teltet. 
 
Lørdag d. 3. august 
10.00 Fælles afsked ved flaget  
12.00 Alle skal have forladt pladsen. 
 
OBS: 
På alle dage vil der foregå aktiviteter  
for Junior-klubben 

Links til seværdigheder i området: 
Bryggeriet Vestfyn 
Egeskov 
Bridge Walking 
Tropisk badeland 
Hvalsafari 
Legoland 
Lalandia– Billund 
Givskud ZOO 
Be Happy pas(Gratis—giver børnerabat til se-
værdigheder) 

Juniorklubben vil i løbet af ugen arran-
gere forskellige aktiviteter på pladsen, 
som vil passe med det antal, der delta-
ger på træffet. 
 
Der vil være aktiviteter hver dag 

Lidt praktisk: 

• Tilmelding på hjemmesiden. 

• Lørdag og fredag er der fællesspisning—
mad fra Slagter Lund i Middelfart     
(det er også ok selv at lave mad) 

• Vi håber at vores søsterklubber i     
Sverige, Norge, Holland og England  
deltager i træffet 

Vores Tippi til aktiviteter 

Legeplads 

Stranden 

Dansk Bürstnerklub blev stiftet lørdag d. 
12. september 2009 på Ronæs Strand 
Camping ved Middelfart. 
 
Ved stiftelsen var der 9 vogne tilstede.  
Siden da er klubben vokset stille og ro-
ligt. 
Ved udgangen af 2018 er vi 33 vogne— 
89 personer. 
Klubben arrangerer hvert år to træf i 
Danmark, skiftevis øst og vest for Store-
bælt. 
Ud over dette arrangeres der også en 
længere tur. Typisk af en uges varighed 
til udlandet. 
 
Klubben er for alle ejere af en Bürstner 
campingvogn eller autocamper 

https://bryggeriet-vestfyen.dk/
https://www.egeskov.dk/
http://www.bridgewalking.dk/
https://bryggeriet-vestfyen.dk/
https://www.egeskov.dk/
http://www.bridgewalking.dk/
https://www.f-i-c.dk/svoem-leg/badeland
https://lillebaelt-waters.dk/da/search/node/hvalsafari
https://www.legoland.dk/
https://www.lalandia.dk/da-dk/billund
https://www.givskudzoo.dk/
https://www.visitlillebaelt.dk/middelfart-fredericia/ferie-boern-med-be-happy-pass-fordele

