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Invitation til tur til Ely 21. – 25. juni 2018
Kære medlemmer
Det er en stor glæde at kunne fortælle jer, at Venskabsbyforeningen har modtaget en invitation fra vores engelske venskabsby, Ely.
Vi videresender hermed invitationen til jer medlemmer i håb om, at mange af jer har lyst til
at rejse med til Ely.
Som I kan se af Howard McMillans medsendte invitation, bliver vi inviteret til den store
Flower Festival i Ely. Det kan blive en helt usædvanlig stor oplevelse.
Foreløbig rejseplan
Da reservation af flybilletter til en større gruppe er en usikker ting, er vores rejsetider med
forbehold.
Torsdag den 21. juni
afrejse fra Billund Lufthavn kl. 10.20
ankomst Stansted Lufthavn kl. 10.55
Mandag den 25. august
hjemrejse fra Stansted Lufthavn kl. 19.35
ankomst Billund Lufthavn kl. 22.10
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Rejseudgifter:
Venskabsbyforeningen yder et tilskud på 500 kr. pr. deltager.
Egenbetaling for rejsen beløber sig til 1.500 kr. pr deltager.
Udgifter til transport til og fra Billund samt for parkering klares bilvis, vi opfordrer til samkørsel.
I bedes betale et depositum på 500 kr. samtidig med tilmeldingen på Venskabsbyforeningens konto: Danske Bank 1551 044000 5365 senest 14. februar.
I vil senere få besked om betaling af restbeløbet på 1.o00 kr.
Bemærk: Hvis I ønsker at medbringe mere end håndbagage, skal det meddeles ved køb af
flybilletterne. Det vil sandsynligvis være et gebyr på 250 kr., som I selv betaler sammen med
restbeløbet.
I vil også senere få flere informationer om turen, blandt andet om turens program, men i første omgang er det vigtigt, at vi kender deltagerantallet. Vi forventer også at afholde et infomøde tættere på afrejsedagen.
Vi beder jer derfor om at tilmelde jer på vedhæftede
tilmelding senest onsdag den 14. februar
Skulle I have problemer med at udfylde tilmeldingsblanketten, kan I blot skrive alle relevante
oplysninger i en almindelig mail.
Tilmeldingen mailes eller sendes til
Ruth Christensen
Stadionvej 9
6760 Ribe
Tlf: 5183 8409
E-mail: ruthkurt@icloud.com

Venskabsbyforeningens rejseudvalg består af kontaktpersonerne Birthe Neidhardt, Lene Sørensen og undertegnede.
Med venlig hilsen
Ruth Christensen, formand
Venskabsbyforeningen i Ribe
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