
7-15 maj 2020 åker vi 
denna resa på 9 dagar.
Se detalj information 
på separata sidor.

AKTIVITET NR 11 

Vid alla evenemang tillämpas våra Allmänna Aktivitetsvillkor, se Aktivitetspärm
Betalning till plusgiro 322342-7 Anmälan gör du via; 

SPF- Seniorerna Nässjö > Mina sidor > Gå till föreningssida > Aktiviteter
Det går också att ringa in anmälan via telesvar på nr 070-2965904

eller skicka sms-anmälan till ovan nummer
eller anmäl via mail till; spf.nassjo.kent@gmail.com

Du kan givetvis även anmäla dig på våra kaffeträffar/månadsträffar
PÅ ANMÄLNINGSBLANKETT

Vi startar tidigt från Nässjö, kör via Helsingborg genom Danmark till Gedser där vi
färjar över till Rostock, en sträcka på ca 50 mil. Resan går vidare ner genom
Tyskland till Wiedemar ca 35 mil där vi övernattar på hotell Belmondo. Tidig morgon
går resan vidare ner till Riva del Garda och hotell Bristol, en sträcka på ca 85 mil.
Vi tillbringar 4 dagar runt Gardasjön med aktiviteter och 2 dagar Österrike där vi
kommer att passera samt bo på någon välkänd skidort. Vidare kommer vi att se
Wolfgang See samt göra en rundtur i Salzburg innan vi åter reser mot Sverige,
givetvis stannar vi på Border shop i Rostock.

Resa i samarbete med JoRo Buss

GLÖM EJ PASS SAMT EUROPEISKT FÖRSÄKRINGSKASSA KORT
OCH KOLLA FÖRSÄKRINGSSKYDD

mailto:spf.nassjo.kent@gmail.com


Dag 9 Fredag 15/5 

I priset ingår: 
bussresa tor., buss fika dag 1, färja
och vägavgifter, hotell 8 nätter
med frukost, 7 middagar, besök
med vinprovning, besök hos
ostproducent, besök på
olivmuseum, lokalguide i Salzburg

Resa i samarbete med JoRo Buss

Hemresa med stopp på Bordershop i Rostock
Beräknad hemkomst Nässjö ca kl XXXXXXXX

Pris vid 40 deltagare 10.400:-
Pris vid 50 deltagare 9.550:-
Enkelrumstillägg 1900:-
Prisreservation p.g.a. Euro kurs

Anmälan senast 31/1
som är bindande.
Delbetalning 5000:-/pers
senast den 31/1
Slutbetalning senast
den 22/3.
Ovan villkor godkännes 
härmed Nässjö den 
……………………………………
…………………………………...


