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Inbjudan till Grankullagillets höstresa till Uppland med egen buss
den 6-9.9.2022
Bästa Gillemedlem,

Äntligen kan vi förverkliga den spännande resan till Vallonbruken i Sverige. Välkommen att delta i
Grankullagillets länge planerade Upplandsresa.
Resan görs med egen buss och som vanligt har vi trygga Ralf Wikström vid ratten.
Tidpunkt

6 – 9.9.2022

Pris /person

dubbelhytt och dubbelrum på hotellet 558 € , enkelhytt och enkelrum 667 €.
Reservation för eventuella prisförändringar.
Hytterna är B4-innerhytter och kan för tilläggspris uppgraderas till A-hytter med fönster:
A4-ytterhytt för två personer + 10 euro /person
A4-ytterhytt för en person + 79 euro

I priset ingår

busstransporterna, båtresan med B-hytter, sjöfrukostarna och middagarna på ut- och
inresan, hotell med frukost och gemensam middag, samtliga lätta luncher + kaffe, inträden samt svenskspråkiga guider under besiktningarna
Priset är beräknat för 30 deltagare.

Övernattning: Båten - två nätter
7-8.9 Hotell i centrala Uppsala
Allmänt

Specialdiet bör anges vid anmälningen.

Anmälan

Senast måndagen den 31.7 helst per telefon till sekreteraren, tfn 040-764 0873. Vi
rekommenderar att ni anmäler er snarast. Minimiantalet deltagare för resan är 30 personer. Bussen rymmer 48 passagerare.
Ifall det finns lediga platser, är även icke Gillemedlemmar hjärtligt välkomna att
delta i resan.

Betalning

Resan betalas i två rater till Grankullagillets konto i Aktia FI51 4055 2920 1078 12.
Rat 1: 100 € per person i samband med anmälningen.
Rat 2: = den resterande summan senast 2.8.2022.

Referens

2228, gäller för båda raterna

Avbokning

Den som redan betalt men får förhinder, bör omedelbart meddela om saken till sekreteraren. Deltagaravgiften returneras, men med avdrag för eventuella redan fakturerade
kostnader och för eventuella merkostnader p.g.a. minskat antal deltagare.

Försäkring:

Grankullagillet har ingen researrangörsförsäkring. Vänligen kontrollera att Era
privata försäkringar är i kraft och teckna vid behov en reseförsäkring.

Programmet på sid. 2 och 3. Välkomna med !
Ursula Stenberg, sekreterare
040-764 0873, 505 4651
ursula.stenberg@kolumbus.fi

