Följ med på Julresan 2014!
IOGT-NTO Älvsborg och Wendelsbergs
folkhögskola välkomnar dig och dina nära
att fira en vit jul i alperna 20-28 december
2014 som i år går till La Norma, Frankrike.
Vi erbjuder en resa helt utan alkohol men
desto mer snö – en resa för alla åldrar. Vi
har bokat upp ett helt UCPA-center med
plats för 120 personer och hoppas att du
följer med och åker skidor eller snowboard
med oss!
På dagarna åker vi skidor eller snowboard. För- eller eftermiddag åker vi med skidinstruktör. Du blir
indelad efter nivå – från nybörjare till expert. Det finns även möjlighet för offpistkurs i år (mot en liten
avgift).

I priset ingår
bussresa (sovbuss),
liftkort (7 dagar),
skidskola (5 halvdagar),
utrustning samt
frukost, lunch och middag.
Vi hinner dessutom med 6,5 skiddagar. Vi bor i 2-4-bäddsrum. På eftermiddagarna och kvällarna finns
möjlighet till aktiviteter, föreläsningar, gemensam stretchning eller allmänt socialt umgänge – om man
så önskar.
Prisuppgifter
6390 kr med tillkommande anslutningsavgift (0-400 kr beroende på var du kliver på)
Barn under 7 år betalar 4590 kr (ingen utrustning)
Enbart resa och boende kostar 5490 kr
”Toute neige” – offpistkurs kostar 500 kr extra
Ordnar du din egen resa dras 1000 kr från paketpriset
Datum och tider
Vi åker tidigt lördag den 20 december (Stockholm 01:00, Göteborg 07:00) för att var framme och äta
frukost i La Norma söndag 21 december. Vi är tillbaka i Sverige 28 december.

Vilka får åka med på resan?
Det är IOGT-NTO som arrangerar resan vilket
gör att den självklart är helt alkoholfri.
Däremot behöver man inte vara medlem i
IOGT-NTO för att delta i resan, även om vi
såklart alltid välkomnar nya medlemmar. Så ta
med familjen, din syster eller dina vänner –
oavsett om de är medlemmar eller inte.
Frågor och anmälan
Har du frågor eller funderingar så hör av dig till
Björn Lanefelt. Det är också till Björn du
anmäler dig.
Vid anmälan behöver vi ha:
• Namn
• Adress
• Mobiltelefon
• Personnummer
• Val av skidor eller snowboard
• Önskad påstigningsort
Anmälan sker via e-post
till bjorn.lanefelt@wendelsberg.se, men frågor
går också bra via 0707 3719 26.

