
Kulturgruppen af 2011 

D47 
Inviterer hermed til spændende og interessant rundvisning i  

Helsingør: Byvandring, Helsingør Bymuseum og Skibsklarerergaarden 
 

                                  
                          Skibsklarerergaardens  spændende butik              Helsingør Bymuseum 

 

 Tirsdag 7. maj 2013  
Helsingør er en gammel historisk by med mange smukke huse, der er fint bevaret.  

 

Kl. 09.50  Mødes vi ved indgangen til Bymuseet Sct. Annagade 36, lige ved Domkirken ( 10 min. gang fra stationen ) 

Kl. 10.00   Går vi med guide på byvandring i den gamle bydel - ( HUSK !! gode gåsko ) 

Kl. 11.30   Vil der blive serveret en frokostplatte på Gæstgivergaarden, Kampergade 11 ( Torvet ) 

Kl. 12.30  Vil vi dele os i 2 hold á ca. 15 personer 

Kl. 12.45   Hold 1 skal være på Museet Skibsklarerergaarden, Strandgade 91, til guidet rundvisning  

Kl. 12.45   Hold 2 skal være på Helsingør Bymuseum, Sct. Annagade 36, til guidet rundvisning 

                  Begge Museer tager ca. 1 time, hvorefter man bytter 

Kl. 15.00   Mødes begge hold til en kop kaffe / te og kage i Madam Sprunck, Bramstræde 5 ( lige ved stationen ) før vi tager    

                  hjem ca. kl. 16.00 

 

 

Pris for hele arrangementet kr. 310,00 excl. drikkevarer. 
 

Tilmeldingen vil være registreret, når beløbet er indbetalt til bankkonto: 

Reg.nr. 3543  Kontonr. 4779671216 

Husk: at skrive navn ved indbetalingen. 

Tilmelding senest: Tirsdag 30. april 2013 

 

Det anbefales med hurtig tilmelding, da der som sædvanlig er begrænsede pladser,  

30 personer - ”først til mølle” princippet 
 

På gensyn til en dejlig fælles hyggelig Inner Wheel oplevelse på tværs af klubber og distrikter 

 

Kirsten Dahl-Sørensen                                                Lillian Ryelund 

    Mobil: 2178 3904                                      Mobil: 4015 3515 

Kirsten Kann 

kirstenkann@hotmail.com 

Mobil: 2028 6780 

 

   Parkering:  Der er parkeringspladser bl.a. ved Stationen, på havnen og flere steder i byen, enten tidsbegrænset,  

                Betalingsparkering eller 1-times-parkering i bykernen. 

   Alternativ: VI ANBEFALER: Tag Kystbanetoget fra Københavns Hovedbanegård eller fra bl.a. Hillerød til Helsingør        

                Station, herfra er der 5 - 10 minutters gang til de steder vi skal. 

 

   NB !!! Såfremt du bliver forsinket eller må afmelde i sidste øjeblik, ring da venligst på et af de ovennævnte mobilnr. 
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