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INDBYDELSE til luksuskrolfrejse 
i Sydtyskland – 2018 
Skal vi prøve igen ? Det gik så godt i 2016…… 
 
Hermed atter en indbydelse til en fantastisk tur til de sydtyske alper i Allgäu, 

nordvest for Innsbruck og Garmisch-Partenkirchen. Vi skal ned og spille krolf 

på en meget sjov krolfbane i forbindelse med Hotel Prinz-Luitpold-Bad, og vi 

skal på udflugter og have det dejligt sammen på det flotte hotel – og dem, der har lyst, kan deltage i ”De tyske krolfmester-

skaber”. 

 

Tidspunkt: tirsdag, den 10. juli til tirsdag, den 17. juli 2018 

 

Som sidste gang foregår turen med bus. Denne gang er det ”De Graa Busser”, vi skal køre med. Der bliver afgang fra spidsen 

af Djursland og opsamling langs motorvejen ned gennem Jylland. Der bliver 1 overnatning på såvel nedturen som opturen på 

et hotel med aftensmad og morgenmad.  

 

På hotellet i Bad Hindelang indkvarteres vi på flotte værelser (og de er flotte) med udsigt ud over den smukke dal. Se 

hjemmeside: https://www.luitpoldbad.de 

 

Der bliver arrangeret 2 udflugter (og chefen, Armin, har lovet, at han har en ny spændende tur i ærmet). Turene er inklude-

ret i den samlede pris. På hotellet er der wellnes, udendørs og indendørs swimmingpool m.m. 

 

I prisen, som er 6.300 kr. pr. person (ved 50 deltagere) (tillæg for enkeltværelse 950 kr.) er inkluderet.  

• Bustur fra Jylland til Bad Hindelang og retur 

• Middag og overnatning + morgenmad på hotel på vej ned 

• Ophold på Hotel Prinz-Luitpold-Bad – 5 dage, incl. ½ pension 

o Solidt morgenmåltid 

o Suppe og brød til frokost 

o Kage til eftermiddagskaffen 

o 3 retters middagsmenu om aftenen  

• 2 udflugter arrangeret af hotellet 

• tilbud om ekstra udflugt – ikke med i prisen 

• Krolfturnering (Åbne Tyske Mesterskaber) lørdag + Krolfturnering (dansk) søndag 

• Middag og overnatning + morgenmad på hotel på vej hjem. 

Prisen er lidt dyrere denne gang, men alt er steget. Udflugterne er med i prisen (det var de ikke sidste år) og jeg tror heller 

ikke, at busselskabet havde fortjeneste sidste år. 

Turen arrangeres af DGI Krolf og De Graa Busser. 

 

Af hensyn til den videre planlægning af turen er det vigtigt, at vi får en uforpligtende tilmelding – senest 1. oktober 

2017. Tilmeldingen sendes til Grethe Bjerre, bjerregrethe6@gmail.com – 60 62 66 89. Og igen gælder ”først-til-mølle”-

princippet. 

Efter 1. oktober 2017, når vi ser, om der er basis for at lave turen, vil der blive udsendt nærmere om turen, herunder 

omkring betaling, opsamlingssteder m.m. 

 

Med venlig hilsen 

DGI Krolf/De Graa Busser 
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