INBJUDAN KRYSSNING
Konferensen kommer att behandla viktiga frågor inför valet.
Konferensen
kommeroch
attskapa
behandla
frågor
inför
valet.
Passa på att mingla
nya viktiga
kontakter
med
likasinnade!
Passa på att mingla och skapa nya kontakter med likasinnade!
Vi inleder med en smörgås och något att dricka direkt när vi
Vi inleder med en smörgås och något att dricka direkt när vi
kommitombord.
ombord.Efter
Efteratt
attviviintagit
intagit
våra
hytter
vidtar
konferensen
kommit
våra
hytter
vidtar
konferensen
och
därefter
en
gemensam
middag
lördag
kväll
med
god
mat
och därefter en gemensam middag lördag kväll med god mat
och dryck.
dryck. Morgonen
Morgonenefter
efterserveras
serverasfrukost
frukostföre
förefortsättningen
fortsättningen
och
av konferensen
konferensen som
som avslutas
avslutas med
medgemensam
gemensambrunch.
brunch.All
Allmat
matoch
och
dryck vid
vid måltiderna
måltidernaingår
ingåri konferenspriset.
i konferenspriset.
Pris
500:Pris inklusive
inklusive alla
alla måltider
måltideroch
ochkonferens
konferensfrån
fråncaca1 1
500:per person vid delad hytt. Det finns även singelhytter och sviter.
per person vid delad hytt. Det finns även singelhytter och sviter.
Bussanslutning finns från många platser i Sverige.
Bussanslutning
från många platser
i Sverige.
Båten
avgår frånfinns
Stadsgårdskajen
i Stockholm.
Båten avgår från Stadsgårdskajen i Stockholm.
Programmet
Programmetser
ser ut
utenligt
enligtföljande:
följande:
Lördag
28
maj
/
Dag
1
Lördag 5 Oktober / Dag 1
15:30
Early boarding.
boarding. Samling
Samling ii Café
Café ”Melody”
”Melody” där
där öl
öl och
och smörgås
smörgås serveras
serveras
15:30 Early
16:00
Tillgång
till
hytter
16:00 Tillgång till hytter
17:00-21:00
17:00-21:00 Konferens
Konferens inkl.
inkl. kaffe,
kaffe, vatten
vattenoch
ochfrukt
frukt
21:00
Middagsbuffet
inkl.
öl,
vin,
läsk
och
kaffe
21:00 Middagsbuffet inkl. öl, vin, läsk och kaffe
Söndag
maj / Dag
2 2
Söndag 29
6 Oktober
/ Dag
07:30/08:00/08:30
07:30/08:00/08:30 Frukost
Frukost ii restaurant
restaurant”Seaview”
”Seaview”
09:00-12:00 Konferens inkl.
inkl. kaffe,
kaffe, vatten
vattenoch
ochfrukt
frukt
12:00 Brunch inkl. öl, vin,
vin, läsk
läsk och kaffe
kaffe
14:00 Viking
Cinderella
är
åter
i
Stockholm
Viking Cinderella är åter i Stockholm

Obs! Anmälan
Anmälan sker
sker via
via internetlänk
internetlänk som
som vi
vi kommer
kommeratt
attskicka
skicka ut
ut inom
inomkort
kort
Obs!

Varmt Välkomna!

