HÄNG MED PÅ PARTY 2019!
En kryssning till Helsingfors för dig som fyllt 18 år.
Avresa:
Måndag 11 mars
Hemkomst:
Onsdag 13 mars
På anmälningsblanketten har du olika hytter och priser att väja mellan.
När du och dina kompisar/personal har bestämt hur du ska bo på båten
skriver du i anmälningsblanketten.
Reser du själv kan OMS-fritid titta på möjlighet att dela hytt med någon annan.
Alla måste anmäla sig, deltagare och personal till OMS-fritid.
Du blir inte beviljad ledsagning till den här resan.
Buss till Stockholm/Värtahamnen tur och retur kostar 500 kr.
Vi vill ha din anmälan senast 7 januari.
Du får faktura på kryssningen och bussresan.
Ska fakturan gå till någon annan än dig själv ska det stå längst ner på
anmälningsblanketten.
Mer information om resan, tider och program skickas ut i början februari.
Då får du också en kopia på din anmälningsblankett.
Anmälningsblankett finns också på vår hemsida:
www.vaxjo.se/oms-fritid
Arrangör är Nöjen & Co Carina Olsberg
0474-40007, 0708-872266 carina@nojenco.com
OMS-fritid tar in anmälningarna och fakturerar för kryssningen och är ansvariga
för bussresan tur & retur till Värtahamnen.
OMS-fritid har inget ansvar under båtresan.
ANMÄLAN ÄR BINDANDE

För avbokningar gäller Silja Tallink kryssnings regler
www.tallinksilja.se
OMS-FRITID
Åse 0470-796046, 0733-687289
ase.magnusson@vaxjo.se
Dina uppgifter på anmälningsblanketten
sparas så att vi kan skicka ut information och
fakturera kryssningen.

ANMÄLNINGSBLANKETT/BOKNINGSBEKRÄFTELSE
Priserna är per person

Hyttkategori

4-bädds

3-bädds

2-bädds

1-bädds

B-HYTT
(utan fönster)

1760,-

1860,-

2030,-

2560,-

PROMENAD
(fönster mot gågatan)

1860,-

1960,-

2120,-

2740,-

SEASIDE
(fönster mot havet)

1950,-

2030,-

2190,-

2780,-

I priset ingår hytt i 2 nätter, 2 frukostar, 2 middagsbuffér inkl. dryck.
Familjehytt/Handikapp har samma pris som Seaside.
RINGA IN DEN HYTT DU VILL HA
____Sitter i rullstol och behöver större hytt (Handikapp eller Familjehytt)
____Storlek på T-shirt (S, M, L, XL, XXL)
Jag vill bo tillsammans med

Jag som anmäler mig är:

Deltagare eller Personal (Ringa in vilket du är)

Namn:____________________________________________________________________
Jag är personal åt (gäller enbart personal)_____________________________________
Hemadress:________________________________________________________________

Tel:__________________________ Persnr:______________________________________

Namnteckning_______________________________________________________________
Anmälan är bindande. En kopia av din anmälan som också gäller som
bokningsbekräftelse skickas till dig tillsammans med program och tider i februari.
Skicka din anmälan till: OMS-fritid Box 1222 351 12 Växjö
Räkningen ska skickas till (om den ska till någon annan än till dig själv):
Namn:_______________________________Adress:_____________________
Postnummer och ort:_______________________________ Tel:____________________

