Cykel / Bustur til Gardasøen 26. maj til 3. juni 2018.
Vi har på opfordring lavet denne cykeltur til Gardasøen. Vi kører med bus fra Skørringe
Turistbusser hvor vi medbringer vores egne cykler i bussens bagagerum, vi overnatter første nat i
Allershausen nord for München på Gasthof Obermeier, anden dag ankommer vi til Garda
forhåbentlig så tidlig at vi kan nå at cykle en lille tur, vi skal bo på Hotel Le Palme i Garda by, 6
nætter med halvpension og 5 hele cykeldage. På hjemturen overnatter vi sidste nat i byen Jena på
Maxx Hotel. Vi bor i byen Garda, hvor der er rig mulighed for at shoppe, bade med mere så vi
håber at ægtefæller, kærester, partnere osv. også har lyst til at deltage på turen. Hvis der er
interesse for det kan vi kører en udflugt en af dagene til Verona, der bliver lidt ekstra betaling pga.
bytilladelse og parkering i Verona.
Turen til Gardasøen kan gennemføres ved min 25 personer, tilmelding sker efter først til mølle
princippet.
Pris pr. person i dobbeltværelse / delt dobbeltværelse:
V. 25 pers. kr. 4510,- V. 30 pers. kr. 4250,- V. 35 pers. kr. 4065,Bliver vi flere, bliver det tilsvarende billige.

Med i prisen er: Bustransport Lolland Falster-Gardasøen T/R, færge Gedser-Rostock T/R, moms,
vejafgifter. Overnatning i dobbeltværelse på Gasthof Obermeier inkl. morgenmad. Overnatning i
dobbeltværelse på Maxx Hotel inkl. morgenmad. 6 nætter i dobbeltværelse på Hotel Le Palme
inkl. halvpension, morgenmad og aftensmad.
Tilmelding skal ske til os på mail med oplysning om navn, adresse fødselsdato ( ikke cpr nummer )
pasnummer, e-mail og telefon nummer.
Også hvem man evt. skal bo sammen med hvis man deltager alene ellers kommer man i
dobbeltværelse med en tilfældig deltager af samme køn.
Betaling, kr.1000,- ved tilmelding i depositum, restbeløbet senest 15. april 2018 restbeløbet der
afhænger af hvor mange der deltager vil i få oplyst først i april måned sammen med mere
information om turen. Beløbene skal indbetales på konto nummer 2205 0490347666 til Skørringe
Turistbusser, skriv venligst cykeltur Garda og navn på indbetalingen, har i indbetalt depositum og
turen bliver aflyst, får i pengene tilbage.
Ved yderligere information og tilmelding kan vi kontaktes enten på telefon eller mail.
Palle Knudsen Tlf. 40 26 93 41 Mail palle@skbus.dk
Johnny Larsen Tlf. 93 94 512 32 Mail rosenberg49@live.dk

