Bussresa till Guldvaskar VM i Italien 2013 !!!
Kopparbergs Guldvaskarförening, tillsammans med organisationen för VM 2014 kommer arrangera en
gemensam bussresa ner till Biella, Italien och guldvaskar VM 2013. Förutsättning för att resan ska bli av,
är att vi blir minst 25 deltagare.
Visst låter det spännande och kul ! 10 dagars resa, mellan den 17 och 26 augusti.
Vi har förhandlat med bussbolag och hotell, och nu lyckats få fram ett totalpris som känns riktigt bra.
Detta erbjudande kommer gå ut till samtliga guldvaskarföreningar som vi känner till. Men ni som får
detta erbjudande, får givetvis sprida det till alla som kan vara intresserade. Vi har preliminärt bokat upp
40 bäddar nere i Italien, så det är maxantal.
Det pris som finns redovisat är beräknat på 25 personer, skulle vi bli fler, så sjunker priset för oss alla.
Som motprestation, mot att man får åka med på resan, så vill vi att du/ni ställer upp nere i Italien och
hjälper till när Sverige anordnar sin presentationskväll om VM 2014. Det innebär inget konstigt, utan
innebär lite praktiskt arbete.
Preliminärt program för resan :
Lördag 17/8 Avresa tidig morgon från Kopparberg med SÖNE buss i deras nya fräscha
Turistbuss. Bussen har all tänkbar utrustning, och med oss har vi 2 erfarna
chaufförer. Vi åker ner till Hanover för övernattning, ca 100 mil.
Söndag 18/8 Resan fortsätter ner till Biella, där vi kommer att bo på hotell Agata.
www.hotelagata.it
Måndag 19/8- Lördag 24/8 VM i guldvaskning i Mongrado, ca 6-7 km från vårt hotell.
Vi kommer använda vår buss för transporter till och från tävlingarna, och
evenemang som ingår i VM veckan, så som paraden mm. Observera att
tävlingarna kommer avslutas med prisutdelning och stort avslutnings
partaj på lördagkväll.
Söndag 25/8 Avresa hem mot Sverige, via vår övernattning i Hanover.
Måndag 26/8 Hemma sen kväll.

Pris per person, inkl Bussresa, färja, vägavgifter. Boende med middag och frukost i Tyskland, 2 nätter.
Boende på hotell Agata med frukost i Biella, 7 nätter.
Enkelrumsboende: 8.100:Dubbelrumsboende: 7.000:3-Bäddsrum: 6.600:-

4-Bäddsrum: 6.500:-

Är du/ni intresserade eller har frågor !
OBS ! Vi behöver din anmälan senast 20/12
Anmäl dig/er till Ken Karlsson via tel 0580-13187.
alt 070-2370354. Maila ken.karlsson@telia.com
Om du mailar, uppge namn på de som anmälan
avser och lämna kontaktuppgifter. Kom ihåg att
anmälan är bindande. Vi kommer dela upp betalningen
på flera tillfällen.

