15.9.2017
Kære medlem,
Så er det er på tide at reservere weekenden d.7.8.9. september 2018 til vores 50 års
jubilæum og at tilmelde sig. Efter aftale med Berit og Arthur sejler vi med DFDS til Oslo,
hvor de møder os. Vi har dagen sammen i byen, før vi sejler tilbage med jubilæumsfesten på
båden. Vi har tænkt børnene med i programmet og håber derfor, at de også får lov at være
med. Vi har booket 50 pladser på båden, men vi kan være flere. Meld jer til og vælg kahyt
form. Priserne er vejledende, men det bliver IKKE dyrere end de opgivne priser.

50 års jubilæum i Ruten Skiklub
7.9 til 9.9 i 2018
Fredag

Lørdag

Søndag

Afrejse med DFDS kl. 16.30 fra Dampfærgevej (mødetid 15.30)
Indkvartering i kahyt, vælg type ved tilmelding.
Buffet på båden
Morgenbuffet på båden
Vi mødes med Berit og Arthur på kajen. De har et program for dagen i
Oslo til os
Jubilæumsfest på båden
Morgenbuffet på båden og farvel til Berit og Arthur

Prisen pr. person for jubilæumsturen:

 For indkvartering i 2 køjes indvendig kahyt 1300 kr.
 For indkvartering i 4 køjes indvendig kahyt 1200 kr.
 For indkvartering i 2 køjes udvendig kahyt 1500 kr.
 For indkvartering i 2 køjes Commodore kahyt 1800 kr.
 Single tillæg 500 kr.
 Single tillæg Commodore kahyt 1000 kr.
 Børn under 12 år får 600 kr. rabat.
Tilmeldingsblanketten sendes inden den 12.10 2017 såfremt I ønsker 2 pers
udvendig eller Commodore.
Tilmelding til 4 pers indvendig kan godt vente, dog senest 1.12. 2017
Samtidig med tilmelding indbetales pr. familie depositum på 500 kr. på
konto Reg.nr. 1551 – konto 4162250
Restbeløbet indbetales på samme konto senest 1. juli 2018
Tilmelding er bindende.

1. august følger de sidste informationer.

Tilmeldingsblanket
Tilmelding til jubilæumstur i Ruten Skiklub i 2018

(max 2 personer + evt. børn pr. tilmeldingsblanket)
Fulde navn fra pas:
Adresse:
E-mail:
Fulde navn fra pas:
Adresse:
E-mail:
Barns fulde navn fra
pas:
Barns fulde navn fra
pas:
Barns fulde navn fra
pas:

Alder:
Alder:
Alder:

Valg af kahyt: 2 pers indv.

4 pers indv.

2 pers udv.

Commodore

Sæt kryds
Den

2017
_______________________________________________________
(Underskrift)

Til:
therese.vedel@skolekom.dk
eller
Therese Vedel
Valløvej 1
2665 Vallensbæk Strand

