Juleophold 2019 Rideophold
22 December
Kl. 14.30

Kom med i skoven og find vores smukke juletræ (selv om det ikke er let her på Rømø hvor næsten
alle træerne er høje, slanke og skæve). Hestene Samba og Blackie er spændt foran vognen og
bjælderne klinger. Vi mødes i receptionen hvorfra vi samlet går og kører til skoven kun ca. 800 meter
fra hotellet. Man kan evt. også køre til ”Stagebjerg”, i hotellets landrovere (10 pladser) hvor gløgg,
varm kakao og æbleskiver serveres og vi synger ”bjældeklang m.fl.”Man deles op i hold når man går
på årets juletræsjagt. Bedste hold får naturligvis belønning.

Kl. 18.00 – 21.00

3-retters menu/buffet bl.a. med Rømø lam
Power point præsentation i plenum – lidt om Rømø og Vadehavet.

Lille juleaften d. 23.12
Kl. 06.00 - 08.00

Med bobslæde og pandelygte i Vadehavet.
Vadehavstur med østerspluk og tilberedning.
Er man ikke så godt gående kan man bare gå med noget af vejen eller komme til Saloon hvor vi
skrubber vores østers.
Husk knæhøje gummistøvler, og tøj der gerne må blive beskidt. Iført handsker plukker vi østers med
vores guide.

Kl. 07.30 – 09.00
Kl. 10-11.30

Morgenbuffet
Tilberedning af østers. Også for dem der ikke var med i Vadehavet og plukke.
Sammen tilbereder vi østers i Saloon Antanas som har et køkken. Vi laver italienske østers, Østers
Rockefeller og Pango friterede østers m.fl. Disse nydes efterfølgende med bobler. Drikkevarer og
sandwich kan købes.
Mulighed for frokost i restaurant mod merpris.
2 timers daglig ridning ”Kirkeby Plantage”, Mødetid: 13.15
Sønderjysk kaffebord
Gudstjeneste i Rømø Kirke
Kommandørgårdens berømte Fiskebuffet
Julebanko på Sønderjysk – vi spiller om snaps, chokolade og massage. Og vi pynter juletræ.

Kl. 12.30 – 13.30
Kl. 14.00 – 16.00
Kl. 15.00 – 16.00
Kl. 15.30 eller 17.30
Kl. 18.30 – 20.30
Kl. 20.30

Juleaftensdag d. 24.12.
Kl. 07.30 – 10.30

Morgenbuffet

Kl. 10.00-12.00
Kl. 12.30 – 14.00
Kl. 14.00-16.00
Kl. 18.00

2 timers daglig ridning ”Sønderstrand”, Mødetid: 9.15
Mulighed for frokost mod merpris.
Nøddebo Præstegård – kan ses i den hyggelige bar.
Gløg serveres ved brændeovnene.
Traditionel 3 retters julemenu hvor forret serveres, hovedret og dessert et buffet. Vi serverer dog
gerne for dem som ikke går så godt. Herefter kaffe og julebag.
Dans om juletræet med julesang og vi får sikkert besøg af julemanden som har lidt med til alle.
Kaffe/the buffet med småkager

1. juledag d. 25.12.
Kl. 07.30 – 10.30
Kl. 11. – 14.00
Kl. 12.00 – 14.00
Kl. 18.00

Morgenbuffet / Brunch
”Halvdagstur” – 3 timers daglig ridning, Mødetid: 10.15
Mulighed for frokost mod merpris.
Stor julebuffet med efterfølgende pakkespil (husk at medbringe 3 gaver/person á Kr. 20,00).
Pakkerne lægges under juletræet. En munter aften med god motion.

2. juledag den 26.12
Kl. 07.30 – 11.00

Morgenbuffet og afrejse. Også mulighed for forlængelse.
2 overnatninger…………3510,- DKK (2x ridning)
3 overnatninger…………4895,- DKK (3x ridning)
4 overnatninger…………5250,- DKK (3x ridning)

