Fellestur til Sverige
20 - 22. September 2019

Påmelding:
Påmeldingsfrist fredag 13. sept. Påmelding på facebooksiden eller på www.ungmetro.no. Betaling til
Ole på klubben innen 13. sept, evt. overføre i banken:
Kontonr: 1206.49.93958 (NB! Viktig å markere betalingen med deltakerens navn.)
Egenandel: 1000,- (Mat inkludert, brødmat frokost/kvelds, matpakkelunsj og en middag på lørdag)
Vil du spise noe annet må du bruke egne lommepenger.

Tid og transport:
Oppmøte på klubben, Bjølsengata 12. Fredag den 20. september klokken 17.00. Vi er tilbake på
klubben søndag den 22. september ca kl. 16:00. Bilturen til Strømstad tar ca. 1,5 time. Vi kjører bilen
til klubben eller minibussen om vi blir mange
Ta med:
-

Toalettsaker, sjampo, såpe, tannkrem, deodorant.
Håndkle
Sengetøy.
Klesskift til helga (undertøy, sokker, bukser, overdeler/genser/kjoler, strømpebukse,
T-skjorter). Viktig å ha med varme klær og sko så vi kan være ute på lørdagen.
Regntøy / paraply
Ledsagerbevis.
Lommepenger, hvis dere vil ha noe annet enn matpakke til lunsj. evt. penger til å
handle noe dere evt. vil ha med hjem fra Sverige.
Evt. medisiner.
Evt. Ladere / mobil/ kamera

Opphold:
Vi skal bo på to store fine hytter på Daftø Resort utenfor Strømstad med bad, dusj og kjøkken.
Hyttene har oppvaskmaskin, kjøleskap, ovn, mikrobølgeovn, kaffetrakter og TV.

Daftö Resort, 452 97 Strömstad, Sverige
Tlf: +46 526 260 40
info@dafto.se

Fredag: Vi stopper og handler på veien så vi har det
meste vi trenger til helga. Ankomst til hytta ca. kl. 20,
avhengig av trafikken, da pakker vi ut og spiser kvelds
og gjør oss kjent i området.
Lørdag: Vi spiser frokost sammen på hytta før vi drar til
Daftø fornøyelsespark! Her kan de som tør ta karuseller
og hilse på pirater! Vi spiser lunsj i parken og blir der så
lenge vi orker Vi lager middag sammen på hytta på
ettermiddagen og koser oss med spill eller mimelek på
kvelden.
https://www.daftoland.se
Søndag: Spiser vi frokost på hytta. Pakker sammen tingene våre og vasker oss ut. Avreise ca. kl.
12.00. På vei hjem stopper vi i Strømstad og tar en tur i byen før vi kjører tilbake mot Oslo.

Ledere på turen:
Selma, Marius og evt. Ole om vi blir mange.

Kontaktinfo:
Ole-Kristian Larsen tlf: 90113375 – ole.kristian.larsen@bsa.oslo.kommune.no
Turtelefon: 90623608

Bli med på høstens fellestur! 

