
BAKKEHUSET - L’HOMBRE 
Tlf. 5334 7150 - Hans Henrik Schreiner 20. december 2019 

INVITATION 
 
 

L’hombre Cruise til Oslo den 17. maj 2020 

 
 

 
 

Det er 5’gang ’Bakkehuset’ arrangerer en turnerings l’hombre til Oslo. Igennem årene har vi haft 
deltagere med fra klubber i Jylland og på Sjælland, og det vil glæde os at være sammen med 
l’hombrespillere fra også andre klubber til jubilæumsturen.  
Turen bliver gennemført med minimum 20 - maksimum 60 deltagere. 
Hvis man ønsker at have en ikke l’hombrespillende ledsager med, er han/hun meget 
velkommen. 
 
På skibet har vi vort eget spillelokale på konferencedækket, og medens vi er i gang i lokalet er 
der fri kaffe, te, og diverse vand og snacks. Turneringsdeltagerne kommer vi tilbage til, når vi 
kender antallet af deltagere 
 
Prisen for arrangementet (se program på side 2) er kr. 1.830 per person.  
Med et tillæg per person kan bestilles:  
Indvendig enekahyt kr. 200 
Udvendig enekahyt kr. 700 
Udvendig dobbeltkahyt kr. 200. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program over turen på næste side. 



BAKKEHUSET - L’HOMBRE 
Tlf. 5334 7150 - Hans Henrik Schreiner 20. december 2019 

Program for L’hombre cruise til Oslo den 17. maj 2020 

 
Søndag den 17. maj: 
Vi mødes i DFDS Terminalen, Dampfærgevej 30, 2100 København Ø - klokken 13:30 hvor der 
udleveres kahytsnøgler, og vi kan gå ombord. Hvis kahytten ikke er klar, kan man tage 
elevatoren til konferencedækket, hvor bagagen kan blive parkeret i et lukket rum. 
Vi starter turneringen klokken 14:30 kaffe, te, og vand er til fri rådighed under turneringen og 
klokken 20:30 er der Dinnerbuffet i restaurant Seven Seas - inklusive 1øl/1 glas vin eller 1 vand. 
Efterfølgende er vi på egen hånd ombord, og man kan besøge skibets barer, danserestaurant 
eller spille privat. 
 
Mandag den 18. maj: 
Stort morgenbord i Seven Seas restaurant fra klokken 07:00 - 09:30. Ankomst til Oslo  
klokken 09:45. Ved ankomsthallen venter en bus på os, og i de næste 3 timer ser vi på Oslo by 
samt nogle af byens seværdigheder. 
Vi er tilbage ca. klokken 13:00 og starter turneringen klokken 14:00 kaffe, te, og vand er til fri 
rådighed under turneringen. Skibet sejler fra Oslo klokken 16:30 og klokken 20:30 mødes vi 
restaurant Blue Riband til en 2 retters middag med 1 glas vin / 1 øs eller vand inklusive. 
 
Tirsdag den 19. maj: 
Stort morgenbord i Seven Seas restaurant klokken 07:00 - 09:30.  
Ankomst til København klokken 09:45. 
 
Det praktiske: 
Det er muligt at parker bilen på området ved DFDS Terminalen. 
Parkeringsprisen er kr. 390 - Bilens registreringsnummer bedes oplyst ved bookingen. 
 
Tilmeld og betaling: 
Tilmelding senest 1. februar 2020 til Carsten B. Hansen - E-mail: caki69@outlook.dk 
Betaling senest den 1. april 2020 til Bakkehusets konto: 8113 0001107900 
 

Vi glæder os til maj 2020 og turen til Oslo 
 
Kontaktpersoner:  Hans Jørgen Hoff tlf.  51 21 83 63 
  Carsten B. Hansen tlf.  60 94 07 92 
  Ib Haahr tlf.  20 24 50 54 

mailto:caki69@outlook.dk

