27. juli - 3. august 2018:
Så går det nordpå igen. Rigtig nordpå. 450 km nord for polarcirklen i Andenes på Andøya, i
øgruppen Vesterålen. Her skal vi bo i 7 dage.
Lofoten/Vesterålen:
Lofoten og Vesterålen er Norske øgrupper i det nordlige Atlanterhav. Der er ca.
24.500 indbyggere på Lofoten. Nord for Lofoten ligger øgruppen Vesterålen, som vi skal
besøge, med ca. 31.000 indbyggere. Hovederhvervet er fiskeri
Lofoten og Vesterålen er kendt for en særegen natur med fjelde og tinder, storhav, strande
og store, uberørte landområder.
Vi håber på at lave nogle spændende ture i det naturskønne landskab. ¨
Vi skal bo i Andenes, den nordligste by på øen Andøya i øgruppen Vesterålen
Overnatning: Vi skal bo i 4 personers hytter med 2 værelser.
Pris for turen er kr. 10.500 kr. Prisen er ved 20 deltagere. Bliver vi færre end 20, vil
prisen kunne stige med op til 800 kr.
Der er ikke mulighed for enkeltværelse på denne tur
Prisen inkl:
- Fly tur/retur Narvik, bus tur/retur Narvik – Andenes
Overnatning i 4 personers hytte.
Alle måltider. Frokost vil være madpakker, selvsmurte eller købte. Vi forventer at gå ud og
spise om aftenen.
Der vil være mulighed for hvalsafari fra Andenes. Det skulle være det helt perfekte sted til
det. Hvalsafarien er for egen regning og koster ca. 800 kr.

Tilmelding først fra 20. december 2017 kl. 18

Senest: 15. januar 2018.
Restbetaling senest: 20.maj 2018
Sygesikring og afbestillingsforsikring:

Man skal huske at medbringe EU-sygesikrings kort (Det blå). Da der ofte er andre udgifter
forbundet med sygdom, anbefaler vi, at du tegner en rejseforsikring i dit eget
forsikringsselskab. Se evt. www.europaeiske.dk.

OBS!
Tilmelding kun på følgende måder:
Mail:Rejseforeningen007@gmail.com
Eller til:
Birgit Hartung Thomsen
Rødkælkevej 6
4340 Tølløse
Telefon: 21661096
Det er ikke muligt at tilmelde sig på andre måder. Max. 2 personer pr.
tilmelding
Det er vigtigt at du/I tilmelder jer pr. mail, telefon eller brev før I indbetaler, så vi ved, om
der er plads.
Oplysninger:
Navn (Som i pas)
CPR. Nr
Pas nummer
Telefonnummer
Evt. E-mail

Forening (din vandreforening)
Hvem du evt. ønsker at dele værelse med
Depositum: 2000 kr. Tilmeldingen er bindende når evt. depositum er
indbetalt på konto nr: 1551-0010252733.
Depositum/rejsens pris refunderes ikke ved sygdom eller anden form for afbestilling. Vi
bruger først til mølle princippet.
Detaljeret program ca. 14 dage før afrejse

På gensyn i 2018
Rejseforeningen ”007”
Lis, Birgit og Henning

