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Bestämmelser för resan Finska viken runt 2014.
Vi har nu fått en bra offert från Gruppresor som vi har bestämt oss för att acceptera.
I samband med denna resa finns det ett antal saker som måste fixas och det är viktigt att vi får
nedanstående handlingar i rätt tid, eftersom resebolaget skall lämna in handlingarna för
klarering. Gör redan nu klart med pass mm
1. Passet, som skall vara giltigt 6 månader efter hemkomst det vill säga till och med
2015-01-01. Passet skall innehålla 1 rent dubbeluppslag (2 sidor) för
stämplar/viseringar och det får inte vara skadat. Passet skall vara inlämnat/inskickat
till Reine Axelsson, Busterudsvägen 22, 655 94 Karlstad senast 2014-04-01.
2. Tillsammans med passet skall också ett passfoto i färg skickas med. Fotot i färg med
vit bakgrund och storlek 35x45 mm. Fotot skall vara taget rakt framifrån.
3. En separat reseförsäkring som gäller i Ryssland som också skall vara stämplad och
signerad av ditt försäkringsbolag. Även den inskickad 2014-04-01.
4. Jag vill så snart som möjligt också få in din mailadress och mobiltelefonnummer. All
information kommer att skickas via mail. De deltagare som idag inte har mailadress,
försök att ordna en hotmailadress och anmäl den till kassören på reine@attendel.se
På denna resa kommer vi i år att ha en deltagarlista med samtligas mobiltelefonnummer så att vi kan nå varandra.
5. I början av nästa år kommer vi att begära in om du vill ha enkelrum(tillägg på 2.370
kr/person) eller dubbelrum och vem du önskar dela rum/hytt med under resan. Se till
att du inte säger ja till mer än 1 person. Namnlista på deltagarna kommer att skickas ut
i god tid.
6. Allmänna resevillkoren som tillämpas finns att läsa på www.gruppresor.se

Om du har några frågor hör av dig till
Reine Axelsson, 076-822 00 95 eller reine@attendel.se

Med vänliga hälsningar
Reine Axelsson
Kassör

