Kære medlem,
Så er programmet for jubilæums weekenden på Ruten Fjellstue på plads, og det er på
tide at tilmelde sig. Vi har børneaktiviteter med i programmet og håber derfor, at børnene også får oplevet Ruten i sensommeren. Vi kan være ca. 45 gæster, så skynd dig at
tage imod Arthurs og Berits invitation.

45 års jubilæum i Ruten Skiklub
29.8 til 2.9 i 2013
Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Mandag

Afrejse med DFDS kl. 16.45 fra Dampfærgevej
Indkvartering i kahyt, vælg type ved tilmelding.
Middag på båden
Morgenbuffet på båden
Bus mod Ruten
Stop og rundvisning i frilandsmuseet Maihaugen i Lillehammer og frokost samme sted
Indkvartering på Ruten
Aftensmåltid på Ruten
Morgenmad
Opdag fjeldet efter lyst og evne, vi har også spændende aktiviteter
for børn, i alle aldre
Frokost i det grønne
Gallaaften med middag, festlig underholdning sluttende
med en svingom. Lokale musikere spiller op
Morgenmad og smøring af nistepakker
Bus tilbage til Oslo
Afrejse fra Oslo kl. 16.45
Buffet på båden
Morgenbuffet på båden
Ankomst Dampfærgevej kl. 9.45

Prisen pr. person for denne tur til de norske fjelde i efterårsfarver er:

4200
For indkvartering i 4 køjes indvendig kahyt 3600
For indkvartering i 2 køjes udvendig kahyt 4400
For indkvartering i 4 køjes udvendig kahyt 3900
For indkvartering i 2 køjes indvendig kahyt

To uger før turen følger de sidste informationer pr. mail eller brev

kr.
kr.
kr.
kr.

Tilmeldingsblanket
Tilmelding til jubilæumstur i Ruten Skiklub i 2013
(max 2 personer + evt. børn pr. tilmeldingsblanket)
Fulde navn:
Adresse:
E-mail:
Alder:
Fulde navn:
Adresse:
E-mail:
Alder:
Barn :

Alder:

Barn :

Alder:

Barn :

Alder:

Valg af kahyt:
2 pers ind.
Den

4 pers ind.

2 pers ud.

4 per ud.

2013
(Underskrift)

Tilmeldingsblanketten sendes inden den 24. april 2013 til:
Michael Rolf Jacobsen
Gasværksvej 4.4.th
2970 Hørsholm
Samtidig indbetales pr. person depositum på 1500 kr. på konto Reg.nr. 1551 – konto
4162250
Restbeløbet indbetales på samme konto senest 1. juli 2013
Kontakt Michael om pris og rabat for børn. Den er afhængig af alder.
Tilmelding er bindende.

