Parasport Lund

www.parasportlund.se

NU ÄR DET ÄNTLIGEN DAGS FÖR EN SOLRESA IGEN
Vi åker till Gran Canaria, Play del Inglés och bor på Abora Buenaventura, ett hotell som
många av er känner igen från tidigare resor.
Vi åker från Kastrup lördagen den 19 november och kommer hem den 26 november 2022.
Pris per person

i dubbelrum 11 298 kr
i enkelrum 14 798 kr

OBS! Då vi söker bidrag för resan kan priset för medlemmar komma att justeras neråt.
I resans pris ingår:
- Bussresa från Bollhuset till Kastrup och åter.
- Flygresa inklusive mat på flyget och transfer till hotell Beunaventura.
- Boende enligt valt alternativ ovan med All Inclusive.
- Avbeställningsskydd samt reseförsäkring.
Du måste vara aktiv medlem i Parasport Lund för att följa med på denna resa. Dessutom
måste Du klara Din egen hygien och eventuell medicinering. Du måste också klara Dig lite på
egen hand t.ex. ta Dig till och från hotellrummet. Klarar Du inte detta måste Du ha
ledsagare/assistent med Dig.

Vi har ett begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Fyll i bifogad
anmälan och lämna in senast den 25 maj 2022.
Anmälan, som är bindande, lämnas tillsammans med passkopia (passet ska gälla mer än 6
månader från avresedatum) till din tränare eller postas till Parasport Lund, Skansvägen 5, 226
49 Lund. Du får en bekräftelse på om du fått plats på resan och då skall du betala in en
anmälningsavgift enligt nedan. Anmälan är giltig först när anmälningsavgiften är betald. Vi
reserverar oss för eventuella myndighetsbeslut orsakade av pandemin.

2 500 kr i anmälningsavgift skall betalas till Parasport Lunds bankgiro
nummer 5432-0981 eller Swish 123 204 54 58 senast den 31 maj.
Har du frågor är du välkommen att ringa:
Magnus på kansliet 070 – 652 3548 eller
Ordföranden Thomas Edefell 070 – 697 3931.
Du kan också mejla till info@parasportlund.
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Anmälan Gran Canaria, Play del Inglés, Hotell Abora Buenaventura
den 19 november – 26 november 2022.
Namn:…………………………………………………………..(stavning enligt passet)
Adress: ………………………………………………………………………...
Vem kontaktar vi ledare om vi undrar över något? ……………………………………
Tel.nr: ……………………………
Kryssa för hur du vill bo.
Enkelrum

Dubbelrum

Önskar dela rum med :………………………………………………………………………
Jag har assistent/ledsagare som heter:………………………………………………….
Faktura adress assistent / ledsagare:…………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
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