Invitasjon 2-døgns cruise
Oslo-Kiel t/r med Color Line Cruises

Ønsker med dette å invitere til 2-døgns cruise med Color Line
Color Line har 20 års aldersgrense på cruise
Avreise Oslo:

fredag 29. mai,
kl 12.30-13.15 innsjekk og ombordstigning

Ankomst Oslo:

søndag 31. mai kl 10:00

Egenandel:

kr 800 pr person, gjelder også for ledsagere

NB! Hver deltager ordner selv med reise frem og tilbake til Oslo

Egenandelen inkluderer:
➢ Overfart Oslo - Kiel tur/retur
➢ Innkvartering i 1 eller 2-sengs lugar, egne HC-lugarer for rullestolbrukere
➢ Frokost lørdag og søndag
➢ 2-retters cruisemeny inkl. 2 valgfri drikke (middag utreise)
➢ eveningbuffet inkl. 1 valgfri drikke (middag retur)
➢ reserverte plasser i Show Lounge inkl. 1 valgfri drikke

Vi har reservert 24 plasser.
På denne turen vil medlemmer med PU (psykisk utviklingshemming) bli prioritert, men dersom
flere ledige plasser, vil også andre interesserte få tilbud.
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Program:
Programmet er ikke helt klart ennå, men vi vil legge opp til felles aktiviteter som alle kan delta på.
Har du noe underholdning du vil bidra med, eller noe du vil fortelle om?
I tillegg blir det mye tid til å bli kjent og være sosiale.

Dag 1:
12.30-13.15

innsjekk og ombordstigning

15:00-16:00

Vi møtes og blir kjent

17.30

Middag: 2-retters meny, Oceanic a la carte

20.30

Reserverte plasser show

Dag 2:
Frokost før ankomst Kiel
10.00-14.00

Landligge i Kiel. Vi går sammen rundt i byen

16:00-18:00

Sosiale aktiviteter for gruppen. Har du noe du vil bidra med?

20.00

Middag: eveningbuffet, Grand Buffet

Dag 3:
Frokost før ankomst Oslo
10.00

Ankomst Oslo

Bindende påmelding innen 23. mars til bente.heggo.olsen@gmail.com
Gi beskjed ved påmelding om du har med rullestol og trenger HC-lugar

Ved evt spørsmål, kontakt Bente Heggø Olsen, 911 50 011 etter kl 17:00
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