
Så er der mulighed for at få både MTB’en og badetøjet luftet ……. 
 
Sidste efterår var vi en flok HMIF’er der deltog i Blåvand MTB CHALLENGE 2016 i Bordrup og vi var så 
heldige at vinde et VIP wellness aftenarrangement på Hvidbjerg Strand Feriepark for 50 personer – så derfor 
er der nu mulighed for at få luftet badetøjet   
 
 

 
 
Vi har aftalt med Hvidbjerg Strand at vi kan indløse vores gevinst søndag den 2. april 2017 – de lukker 
wellness kl. 18.00 og vi kan overtage faciliteterne senest kl. 18.30 og indtil kl. 22.00. 
 
Vi har adgang til alle aktiviteter bortset fra behandler afsnittet – her er lukket, med mindre der er flere der 
ønsker wellness behandlinger. Hvis I vil have behandlinger skal det aftales direkte med EM Care og er for 
egen regning. Søren siger det kan anbefales . I kan se hvilke behandlinger I kan få på www.hvidbjerg.dk  
 
Med i vores gavekort er der frugtfade, frisk vand ad libitum og en mega hot saunagus. Det er tilladt at 
medbringe egne drikkevare – men ingen former for glasemballage.  
 
Hvis der er nogen, der har lyst kan vi køre en tur eller to på sporet i Bordrup inden vi skal slappe af i wellness 
– vi mødes ved sporets start kl. 14.00 kører et par timer, hvorefter vi kører til Hvidbjerg Strand Camping hvor 
der vil være mulighed for at få lidt og spise inden vi går i wellness. Vi kan låne en af deres servicebygninger 
og vi foreslår at I selv tager en madkurv med, med det I nu har lyst til.  
 
Arrangementet er for medlemmer af HMIF MTB og det er først til mølle princippet, dog har dem, som var 
med til at vinde præmien en sikker plads, hvis de vil med.  
 
I kan tilmelde jer ved at sende en sms til Linda på 40176850.  
 
Vi håber I har tid og lyst til at ta’ med og dele vores præmie.  
 
Mange hilsner fra alle os der vandt præmien  
 

  

 
 

 

 

http://www.hvidbjerg.dk/

