VESTFOLD
Hei!
Nå er det på tide med en tur igjen!
Mental Helse Vestfold arrangerer tur til Straand Hotell i Vrådal 26. – 27. september 2015.
Som på de siste turene vi har hatt er det Trond Terjesen i UNI buss som står for opplegget, han er
også vår sjåfør på turen.
Hva denne turen ellers vil inneholde vites ikke, men jeg er trygg på at det blir noe for en hver
smak.
Egenandel er satt til kroner 300 som betales ved påstigning, medlemskapet for 2015 må være
betalt for å få denne prisen. Primært er det satt opp dobbelt rom, så det er fint hvis dere avtaler
hvem dere deler med før påmelding, ettersom jeg ikke vet hvem som kjenner hverandre. (Kan
være litt kjedelig å måtte dele med en helt fremmed). Hvis du har allergier/matintoleranse vær snill
å gi beskjed når du melder deg på så vi kan få gitt beskjed videre.
Vi har noen få enkle rom, disse koster kroner 200 ekstra.
I prisen ligger kaffe/te og noe å bite i på formiddagen lørdag, lunch lørdag, middag lørdag, frokost
søndag og lunch søndag samt overnatting på hotellet.
Hvis noen har meldt seg på turen og ikke gir beskjed om uteblivelse må vedkommende regne med
å betale full pris for turen, ikke medlemmer kan være med mot å betale full pris.
I år plukker vi opp deltagerne på tre steder, Kopstad krysset, Tønsberg jernbanestasjon og
Fokserød.

PÅSTIGNINGSTABELL
Kopstadkrysset klokka 08.00
Tønsberg jernbanestasjon klokka 08.30
Fokserød klokka 08.50
Påmelding kan skje fra og med mandag 22.juni klokka 10.00, dette ettersom vi vil prøve å få mest
mulig rettferdighet. I fjor var det mange som fikk invitasjonen lenge etter at turen var fulltegnet.
Påmelding skjer kun pr telefonsamtale, ikke mail eller sms, til Turid Bakken på nummer 41300283.

Hilsen for
styret i Mental Helse Vestfold
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