
Nyborg Whisky Club’s 
sommerarrangement 2012 
- Tilmelding ASAP – kun 50 ledige pladser - 

 

 
Turen går til  

 

Bustur 16. Juni 2012 
 

o Start: Nyborg banegård kl. 09.00 
o Slut: Nyborg banegård kl. 17.30 

 
Kroner pr. deltager: (skal være indbetalt på klubbens konto inden arrangementet) 

o Medlem af NWC: kr. 475,-  
o Ikke medlemmer: kr. 500,-  

 
Antal ledige pladser: 

o 50 stk.  
 
Hvad for du for dine penge: 

o kørsel fra Nyborg til MacY og retur 
o Let morgenmad med 2 kopper kaffe/The pr. person (2 rundstykker med pålæg) 
o Morgenbitter fra MacY 
o Eftermiddagsmad – 2 fyldige sandwich fra KC Superbest pr. person  
o 2 øl/vand per person til frokosten 
o Rundvisning på MacY af Tommy Oddmar S. & Co.  
o Kæmpe spiritus smagning med over 1.200 forskellige spiritusprodukter hvoraf 

adskillige er sjældne og meget dyre 
 
Det anbefales på det kraftigste at man får kørelejlighed hjem efterfølgende ☺ 
 
Arrangementet er åbent for alle – MEN og der er et men. Bliver vi ikke 45 personer 
aflyses turen pga. af økonomien. Den er nemlig baseret på 45 personer og hænger 
kun lige akkurat sammen. 
 
Dog skal prisen vurderes på den rigtige måde: Hvor går man hen og bliver bespist en 
hel dag, kørt 2 timer frem og 2 timer tilbage med privatchauffør og godt selskab samt 
får et varehus åbnet fyldt åbne flasker for sølle 475/500 kroner. Det er noget af en 
spotpris.  
 

Tilmelding foregår via klubbens hjemmeside www.nyborgwhiskyclub.dk 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 



Mac Y AS  Søndergade
52 Frederiks 7470
Karup tlf: 8688 1998

Kom og oplev en “Smageaften” på Mac Y,
der er lidt ud over det sædvanlige !

Vi er begyndt at udføre arrangementer på vores ”hjemmebane i Frederiks”.
Vi åbner vores døre for dig og dine kunder, venner, forening eller hvem du
har lyst til at invitere. Der er flere muligheder for, hvordan sådan et besøg
forløber.

Virksomhedsbesøg hos MAC Y AS

Gæsterne bliver bænket i vor smagnings lokale. Her vil I få en præsenta-
tion af vor historie og vort firma. Herefter smager vi et udvalgt sortiment,
samt fortæller uddybende om produktionen af aftenens produkter, evt.
med tilhørende billede show. Efter smagningen er der rundvisning på
lageret, og der er mulighed for at købe igennem, den tilknyttede forhand-
ler. Pris pr. person fra kr. 200,- og så opad afhængig at valgte produkter.
Deltager antal: Fra 30 til max. 60 personer.

Mulighed nr. 1  Temasmagning
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Igen starter vi op i vor smagnings lokale, med en præsentation af virksom-
heden. Derefter begiver vi os ind i det toldfrie lager på ca. 900 m2, hvor I
vil få en rundtur mellem alle de spændende produkter. Der vil være mulig-
hed for at smage alt hvad hjertet kan begære, for mange af vores produkter
sat frem til fri afbenyttelse.

Mulighed nr. 2  Virksomhedsbesøg

Undervejs vil der blive fortalt om de produkter vi ser, og man kan få svar på
evt. spørgsmål.  Det vil sige, et meget frit og afslappet miljø, hvor man sum-
mer lidt rundt, snakker og smager. Skulle man få lyst til at købe en flaske
med hjem, er det også muligt. Husk dankort, da vi ikke tager imod kontanter.
Al handel foregår igennem den tilknyttede forhandler.
Det kan være en lørdag eftermiddag, men oftest er det et aften besøg. Typisk
fra kl. 19.00  til ca. 21.30.

Vi afholder selvfølgelig også arrangementer, lige der hvor du ønsker det!
Så kontakt os på nedenstående adresse eller telefon. Se i øvrigt mere om
smagninger på vor hjemme side: www.macy.dk

johannes@macy.dk

Med Venlig Hilsen
Johannes Nørgård.

MAC Y AS
Søndergade 52
Frederiks 7470 Karup

Tlf:  +45 8688 1998
Fax: +45 8688 1966

Pris lørdags besøg pr. person   :
Pris hverdags besøg pr. person:
Minimum deltager antal:

Kr. 250,- incl. moms.
Kr. 200,-  “         ”
30 personer.


