7. - 17. september 2020:
Det er tid til at vende tilbage til Storbritannien. Nærmere bestemt til Wales. Vi skal følge en
del af Northern Wales Path, fra Chester til Menai Bridge. I alt ca 129 km.
Vi flyver direkte fra København til Manchester med SAS, hvorfra vi kører i bus til Chester.
Herfra starter vores tur mod Menai Bridge. Vi vil undervejs overnatte på hoteller og B&B.
Nogen dage vil vi blive transporteret til og fra ruten.
Vores bagage vil blive transporteret, det er derfor vigtigt at man kun har et stykke bagage på
max 18 kg og sin dagrygsæk.
Overnatning vil så vidt muligt være i dobbeltværelser med delte senge. Nogen steder kan det
være nødvendigt for os at bruge enkeltværelser, men disse kan ikke bookes forud.
Wales er bl.a. kendt for sin smukke og til tider vilde natur. Mount Snowdon (1085 m) er det
højeste bjerg i England og Wales. Vi vil tage den fantastiske togtur op på Mount Snowdon den
sidste dag på turen. Du kan se turen på: https://www.youtube.com/watch?v=9P-Qb_to4og
Pris for turen er kr. 10.500 kr. Depositum: 2.500 kr. Der er ingen mulighed for
enkeltværelse.
Prisen inkluderer:
- Fly, bus, hotel/B&B, aftensmad, morgenmad, madpakker. Frokost på ud og hjemturen er for
egen regning.

Tilmelding først fra 2.januar 2020 efter kl. 18
Senest: 1. februar 2020.
Restbetaling senest: 1. juli 2020.

Sygesikring og afbestillingsforsikring:
Man skal selv sørge for en rejseforsikring, denne skal inkludere afbestilling og hjemtransport,

Tilmelding kun på følgende måder:
Mail:Rejseforeningen007@gmail.com
Eller til:
Birgit Hartung Thomsen
Telefon: 21 66 10 96

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
Fødselsdag
Pasnummer
Telefonnummer
Evt. E-mail
Forening (din vandreforening), Hvem du evt. ønsker at dele værelse med
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

