Välkommen till S/S Martha Sällskapets resa till Ärö
och Store Marthadag i Svendborg 2-4 maj 2020!
I resan ingår:
Bussresa, broavgifter och båttur till Ärö
2 övernattningar på Ärö Hotel inkl frukost söndag och
måndag, kvällsmat lördag och söndag, samt lunch måndag
Inträden och guidningar
Rundvisning/provsmakning och lunch på Rise Bryggeri
Tillkommer:
Fika på Knuds Hoved på nerresan, lunch lördag
Biljett till Martha-filmen, inkl tre öl, 150 DKK som ska betalas
kontant på bussen!
Enkelrumstillägg 500 SEK, faktureras
Resdagar: Avresa 07.00 den 2 maj från Knutpunkten i Helsingborg, återkomst ca 21.30 den 4 maj.
Kostnad för medlemmar: Deltagande 2.500 SEK/pers vid boende i dubbelrum (subventionerat genom
bidrag från andra föreningar). Max antal deltagare 50 personer.
Anmälan: Senast den 15 februari via mail till Sten Blixt, sten.blixt@gmail.com. Vilka uppgifter som ska
vara med i anmälan, se mail.
Betalning: Kristianstadbuss fakturerar anmälningsavgift (500 SEK) i början av mars, liksom slutbetalning
en månad före avresa.
Avbeställningsskydd: Information finns på hemsidan Kristianstadbuss.se under rubriken ”resevillkor”.
Program:
2 maj Bussresa till Svendborg. Filmvisning på Svendborgs biograf alternativt egna
aktiviteter, båttransport till Ärö, incheckning på Ärö Hotel samt middag (buffé).
3 maj Rundtur på Ärö med start 09.00. Stadsvandring i Ärököbing, besök Bregninge
Kirke. Visning, provsmakning och lunch på Rise Bryggeri. Rundtur och vandring i
Marstal. Kvällsmat på hotellet.
4 maj Avfärd 09.15 mot Marstal Kirke och Marstal Sjöfartsmuseum. Lunch på hotellet,
hemfärd ca kl 14 (färja 14.35), beräknad ankomst Knutpunkten i Helsingborg 21.30.
Researrangör: Kristianstadbuss
Frågor? Kontakta Christina Tunström, mobil 0722 14 15 04 eller mail christina.tunstrom@gmail.com
Kom ihåg att ta med pass / internationell legitimation och det blå europeiska försäkringskortet!

OBS Vi har endast 20 biljetter till Martha-filmen.
De fördelas enligt principen ”först till kvarn” till de som anmäler sig först.
Den 1 april kl 9 släpper biografen återstående biljetter, som kan beställas via telefon (00945) 29 43 80 85.
Mer info på hemsidan borsenbar.dk
Välkommen med din anmälan!

