GO CARE NORGE
Grønnestølslien 40, 5073 BERGEN
Mob:+47 966 89 813
E-mail: harry.samuelsen@gmail.com
Bankgiro: 6501.06.17981
Org. Nr.: NO 984 530 609
Internett: Go Care Norge

Påmeldingsskjema for

Juleturen til Romania
19.desember. 2012. til 06.januar 2013
Personopplysninger:

NB! Ikke glem passnummeret!

Navn:

Kjønn

F.dato

Passnr:

Ektef/Samb:
Adresse:
Postnummer:

Poststed:

Telefon:

Mobil:

Tlf. Jobb:

E-post:

Telefaks:

www:

Jeg ønsker enkeltrom. (Enkeltromstillegget betales på stedet)
Jeg/vi har reiseforsikring

Navn selskap

Jeg har deltatt tidligere

Nevn når

Andre opplysninger:
Er du vegetarianer eller går på spesiell diett? Har du sykdom eller plager vi må være oppmerksom på, da må vi blir
informert så snart som mulig. Turen er krevende for rullestolbrukere. Skriv eller ring oss på Mob: 966 89 813.

Informasjon om pårørende / hjemme kontakt:
Navn
Adresse:
Postnummer:

Poststed:

Telefon:
E-post:

Mobil:

Kostnader per person
Reisekostnader
Veiavgift
Ferge
Hotel med frokost pensjon
Bespisning
Jul og Nyttårsfeiring
Deltakeravgift
SUM totalt

Tlf. Jobb:

2500
300
1300
1950
2000
500
1000
9550

Telefaks:

Buss ToR, lokal transport i Romania
Gjelder hele turen begge veier
Ferge med plass i 4 sengs lugar + middag nedover
Overnatting i dobbeltrom
Øvrige måltider under hele oppholdet i Romania og i bussen.

Gjelder mat og drikke + en lokal gjest per person.
Materiell pluss jule og nyttårsarrangement
* På reisen blir det bare servert brødmat på bussen.

”Ditt Bidrag programmet” De som har opparbeidet seg rabatt gjennom Ditt Bidrag programmet må ta kontakt
med Harry for å få klarlagt opparbeidede poeng/rabatter i forbindelse med Julekonvoien.
Det vil også være mulig å reise med fly. Det er mulig å hoppe på pakkebussene i Praha eller Budapest. Det er
også mulig å ordne flybillett til flere destinasjoner i Romania. De som reiser med fly ordner og betaler sine billetter
selv. De betaler ikke veiavgift, ferge m måltid og kun 1500 for å benytte seg av våre busser under oppholdet i
Romania. Ytterligere informasjon vil bli gitt.

Påmelding sendes snarest via post eller e-post: Go Care Norge
Go Care Norge, Grønnestølslien 40, 5073 Bergen

