Sommertokt 2017
Årets tilbud av sommerseilaser:

1. Vil du, som er født 2006 eller tidligere, være med på 7 dagers tur fra Drammen til
Falkenberg?
2. Seilasen fra Falkenberg til Grenaa og rundt Fyn er åpen for alle i troppen.
3. Vil du, som er født år 2001 eller tidligere, være med på 8 dagers Seilas fra Grenaa
over Samsø til Drammen?
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Det er mulig å være med på flere alternativer, men førstevalget blir prioritert.

Alternativ 1 – Seilas med Christiane fra Drammen til Falkenberg
Fredag 23. juni til torsdag 29. juni (6 netter)
Avgang kl. 12:00 med Christiane. Vi bruker 6 dager på et spennende seilopplegg ned til Falkenberg.
Busstransport organiseres tilbake til Drammen.

Ved for høyt antall påmeldte vil de yngste bli prioritert!
Pris: 1500,Prisen inkluderer: Fullpensjon, drivstoff, havneavgifter, aktiviteter og busstransport.

---------------------Alternativ 2 – Seilas med Christiane fra Falkenberg til Grenaa
Torsdag 29. juni til fredag 7. juli (8 netter)
Alternativ 2 blir en artig tur fra Falkenberg til Grenaa i Danmark og en flott tur rundt øya Fyn.
Transport organiseres t/r Drammen.

Alternativet er åpent for alle i troppen.
Pris 1800,Prisen inkluderer: Fullpensjon, drivstoff, havneavgifter, aktiviteter og båt-/busstransport.

----------------------

Alternativ 3 – Seilas med Christiane fra Grenaa til Drammen
Lørdag 8. juli til Søndag 16. juli (8 netter)
Turen går tilbake fra Grenaa og med ankomst i Drammen søndag 16/7.
Båt-/busstransport organiseres fra Drammen.

Ved for høyt antall påmeldte vil de eldste bli prioritert.
Pris 1800,Prisen inkluderer: Fullpensjon, drivstoff, havneavgifter, aktiviteter og båt-/busstransport.
Hva skjer når du har valgt det eller de alternativer du vil være med på?
Når du har sendt inn din påmelding vil gruppeledelsen gi deg en bekreftelse på hva du skal med på
fortløpende. Mer detaljert informasjon om tider, transportruter, pakkelister kommer før avreise.
Påmelding gjøres ved å fylle ut vedlagt skjema og sende det til pamelding@sjospeider.net.
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Påmeldingsfrist: 15. mars 2017
Betaling skjer til speiderkontoen (2200 26 63361) og må være registrert senest 15. mai.

Kontakter
Gruppeleder - Grith Overgaard Fosnæs

Tlf.: 934 45 114 E-post: molino.molino@hotmail.no

Troppsleder – Snorre Georg Samland

Tlf.: 906 21 624 E-post: snorresamland@gmail.com

Vi gleder oss til sommeren!
Gjør du?
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