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www.hohenwarte.dk   6285 Højer 
 

Træffet er åbent for alle – særligt for Honda CBX og Kawasaki Z1300. 
 

Torsdag:     Tidspunkter kan variere. 
kl. 14 Fra kl. 14:00 mulighed for check ind. 
Kl. 18 - 20 Aftensmad 
 

Fredag: 
kl. 08 – 10 Morgenmad    CBX klubben er vært for 
kl. 12 – 14 Frokost    * Morgenmad alle dage. 
Kl. 18 - 20 Aftensmad    * Aftensmad lørdag. 
 

Lørdag: 
kl. 08 – 10 Morgenmad Stor morgenmadsbuffet med udvalg af Højer Pølser, blødkogte æg rundstykker 
kl. 12 – 14 Frokost Buffet inkl minimum 1 lun ret. 
kl. 18 – 20 Aftensmad 
 

Søndag: 
kl. 08 – 10 Morgenmad Stor morgenmadsbuffet med udvalg af Højer Pølser, blødkogte æg rundstykker 
kl. 10:30 Senest check ud 
 
 

Drikkevare: Må selv medbringes – købes i Tyskland.  Husk pas 
 

Priser: Der kan betales med kort. 
    1 / 2 pers.  +1 pers. 
11 stk. Lejlighed med eget bad  700,- / nat  175,- / pers. 
  5 stk. 4 pers. værelse med eget bad 650,- / nat.   175,- / pers. 
  4 stk. Dobbelt værelse med eget bad 650,- / nat. 
  1 stk. 6 pers. værelse med fælles bad 550,- / nat  175,- / pers. 
  5 stk. Dobbelt værelse med fælles bad 550,- / nat 
  3 stk. Enkelt værelse med fælles bad 550,- / nat 
  3 stk. Enkelt værelse med eget bad 600,- / nat 
 Tillæg for enkelt overnatninger   50,- / pers. 
 

På værelserne findes - Håndklæder, sengelinned, dyner, hovedpuder 
- - -   alt er klar til jer når i kommer   - - - 

 

 Shelter   50,- / pers. / nat. incl. bad 
 Camping Telt / Vogn  125,- / nat 
 Bad   20,- / bad 
 EL   20,- / dag 
 

 Morgenmad / Frokost / Aftensmad 75,- / pers. - 149,- / pers. - 179,- / pers. 
 Madpakker / XL/ Sandwich 65,- / stk. – 75,0- / stk. – 55,- / stk. 
 

Dem der tilmelder sig uden, at specificere værelses type bliver fordelt på tilfælde værelser. 
 

Værelserne bliver fordelt efter først til mølle princippet. 
 

 Tilmelding til  ulrik@cbx.dk  Navn/Ant. pers./Værelse type 
Fra - til (dage) 


