VANDRING JOTUHEIMSFJÄLLEN 2 -6 SEPTEMBER
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FRISKIS&SVETTIS VÄNERSBORG ARRANGERAR RESA TILL BEITOSTÖLEN OCH JOTUMHEIMSFJÄLLEN 2 -6 SEPTEMBER 2018.
Hej Medlem!
Nu åker vi till Norge på vandringresa. Nu har du chansen att upptäcka de norska fjällen på nära
håll. Vi kommer att vandra under 3 dagar. Det kommer att finnas vandringsledare med på resan.
Dag nummer två vandrar vi Besseggen, där erbjuder vi en norsk guide som heter Tor Håvard.
Plats: Beitostölen, Bergo hotel, www.beitostolen.com
Pris: 3950 kr i dubbelrum.
Anmälan:
Sista anmälningsdag den 15/5, handpenning 1000kr betalas senast 25/5. Slutbetalning 2950kr
betalas senast den 31/7.
Anmälan på denna länk: Klicka här
Vad ingår:
Bussresa Vänersborg - Beitostölen - Vänersborg,
Boende på Bergo hotell 2-6 september
Halvpension: frukost,matpaket (till vandring) och middag.
Extra Kostnader:
Hotellet tar 45 NOK/frukost för att fylla termosen med kaffe under dagen. Man kan lösa detta
genom att ha med en egen vattenkokare och snabbkaffe.För de som kommer att gå Besseggen
måste man åka båt till startplatsen, denna färd kostar 160 NOK. Betalas på plats.

Söndag 2/9:
Avresa: kl 08.00 från Vänersborg. Friskis&Svettis. Medtag egen matsäck, att använda under resan.
Middag serveras på hotellet under kvällen.
Måndag :3/9:
Frukost på hotellet och vi förbereder oss för första dagens vandring. Vi delar upp oss
i 2 - 3 olika grupper, beroende på hur långt vi vill gå. Vandringsledare finns till varje grupp och vi
har givetvis med vårt matpaket. På kvällen serveras middag.
Tisdag 4/9:
Frukost på hotellet. Vi förbereder oss för att gå besseggen, det finns andra vandringsleder vid
besseggen om du inte inte vill gå besseggen. Vandringsledare finns till varje grupp och matpaketet är med. På kvällen serveras middag.
Onsdag 5/9:
Frukost på hotellet och vi förbereder oss för tredje dagens vandring. Vi delar upp oss i 2 - 3
olika grupper, beroende på hur långt vi vill gå. En del kanske vill utforska området själva och det
ges möjlighet till detta.Vandringsledare finns till varje grupp och vi har givetvis med vårt matpaket. På kvällen serveras middag.
Torsdag 6/9:
Frukost på hotellet och avresa hem till Sverige igen. Vi får givetvis med matpaket för hemresan.

För mer information:
Ring Emanuel Olsson 0700625001 och Jonas Keterlins 0739536491
info@vanersberg.friskissvettis.se

