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Elkem Fiskaa Pensjonistklubb
Informasjon om turen til Husum i Tyskland tirsdag 6. - til fredag 9. juni 2017
Hei alle sammen og velkommen til denne turen.
Først er det viktig å nevne at vi kjører fra Vakta på Fiskaa kl. 06:30 tirsdag 6. juni.
Møt opp i god tid.
Vedlagt finner dere bankgiro for innbetaling.
Pris pr. person er 4270,- for medlemmer og noe mere for IKKE medlemmer.
Frist for innbetaling av turen er 1. mail til klubbens bankkonto. 3000. 12. 26084.
NB! Betaler du på nettbank, så påfør betalers navn under KID/merknader.
Vi minner om at dere passer på å ha reiseforsikring og avbestillingsforsikring.
Tidligere ble det meldt om innbetaling innen 1. juni, men Risdal Touring må må ha dette en måned tidligere og vi
beklager så mye om at feil informasjon om dette har kommet ut.
Utdrag av Risdal Touring sine vilkår for bussreiser følger på side 2 - snu arket.
Se vedlagt program for hva prisen omfatter. Vi summerer det slik:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

︎Klubben vil servere noe å bite i på vei til Oslo
Reise i moderne helturistbuss
︎ Dyktig sjåfør som er godt kjent og serviceinnstilt
︎ Ferje Oslo - Kiel og Kristiansand - Hirtshals
︎ 1 overnatting i dobbel innvendig lugar ︎ totalt 2 hotellovernattinger i dobbelt- rom m/ dusj/WC
︎ Bryggeriomvisning med smaksprøver
︎ 3 frokoster
︎ Buffet på ferja på returen - Hirtshals - Kristiansand
︎ I tillegg 3 middager/middagsbuffet
︎ Utflukter som beskrevet i programmet, eventuelle inngangsbilletter kommer i tillegg.
︎ Veiavgifter og bompenger.

Prisen omfatter ikke lunsj på turen.
Du må selv ta kontakt med Risdal om det skulle skje en avbestilling fra noen av dere.
Kontakt Edrin hos Risdal Touring på mobil 452 26.601. Informere også Anne Marie.
Reiseleder fra klubben på turen er Anne Marie Karlsen. Fra styret i klubben deltar Sigurd, Almar og Jonny Tage.
Styret i klubben ønsker alle god tur og at dere ser fram til gode opplevelser.
Tips:
Ta med pass/gyldig id.
Husk medisinen om du bruker det.
Det er alltid godt med ei pute og et lett pledd i bussen.
Drikkeflaske med vann. Kaffe finnes på bussen.
Vi skal prøve og stoppe så ofte det er mulig.
Vi har ikke bestilt behov for ombord-sitting i buss ved av og påkjøring.
For de som skal ha spesiell mat (laktosefri) så er det meldt reisearrangøren.
Hjertestarter finnes på vår turbuss.
Vedlegg: Program for turen. Vilkårene for reisen. Giro for innbetaling med frist 1. mai 2017. Oversikt over deltakere.

