
Vårens vakreste eventyr skjer i Helgeroa lørdag 25. april. 
Blir du med? 

VDF (Vestfold Døveforening) arrangerer tur for 
medlemmer i NDF/VDF lørdag 25. april langs 
kysten i Vestfold, nærmere bestemt området 
rundt Helgeroa. 

Turen innebærer (bl.a.) en 2 timers sightseeing 
i skjærgården mellom Helgeroa og Langesund 
med "Skjæløy II" fra Helgeroa-fergene. Denne er 
sertifisert for 50 passasjerer. Takket være at VDF 
bidrar med å sponse deler av kostnaden ved 
båtleien kan vi tilby denne turen til følgende pris 
for medlemmer i NDF/VDF:

Kr 150 pr voksen
Kr 250 pr familie m/1 betalende voksen
Kr 400 pr familie m/2 betalende voksne.

Kyststien i området er vakker, og det vil bli organisert vandretur i 
tegnspråklig fellesskap i forkant av skjærgårdsturen for de som 
ønsker. Det vil da være mulighet for tur på enten 7,4 km (fra 

Nevlunghavn, med rast på Mølen), 
eller 3,8 km (fra Mølen). 
Organiseringen av dette kommer vi 
tilbake til når vi vet hvor mange som 
blir med. 

Av de som eventuelt måtte ønske det, 
er det også muligheter for å bestille 
bord ved restaurant i Helgeroa etter 
skjærgårdsturen. Restauranten har 
kapasitet til 30 personer inne. Er 

været bra har de plass til mange flere pga hyggelig uteplass. Helgeroa 
er også kjent for sine vakre solnedganger.

Av hensyn til bestilling av båten må vi ha bindende 
påmelding til båtturen innen 5. april. 
NB! Båt-turen gjennomføres under forutsetning av nok 
deltakere til å betale kostnad på kr 3000,-. 
(I tillegg sponser VDF arrangementet med 
kr 2500,-).



Dersom du ønsker å bli med på vandreturen uten båttur er det selvsagt mulig, og trenger ikke 
melde deg på nå. Det er også fullt mulig å bli med på bare skjærgårdsturen med båten, uten å bli 
med på vandretur. 
Oppmøte til båtturen er på havna i Helgeroa lørdag 25. april senest kl 1545. Båten drar kl 1600.

Vil du være med på sightseeingen i skjærgården?

Bindende påmelding sendes til akgroensund@yahoo.no innen 5. april. 
Oppgi hvor mange dere er og hvilken betalingskategori: Kr 150/250/400.

Vårlig hilsen fra Vestfold Døveforening v/ Anne Kristine Grønsund
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