SAMORGANISATION ÖREBRO

Två dagars intressant tur till Göteborg och Vrångö
den 20 och 21 augusti!
Vi avreser måndag 20 augusti klockan/från
08.00 Odensbacken
08.45 Fredsgatan
08.10 Stora Mellösa, Macken
08.55 Parkhallen
08.30 Almby, Circle K

11.45

Avresa från Motorp

13.30

Mat på Restoria i Göteborg

14.30

Besök på Universeum (rakt över gatan från matstället)

16 – 17.00 Incheckning på Hotell Heden
Kvällen fri för egna aktiviteter, t.ex. besök på Liseberg (inträde ca 100 kr), flanera på Avenyn,
besöka Svenska Mässan Scandinavium, Ullevi, Heden
Program 21 augusti
07.30
Frukost på hotellet
09.00

Utcheckning och avresa

09.30

Besök på Konstmuseet eller

10.15

Besök på Volvo och en tur med Blå tåget (max 30 pers.)

11.15

Avresa från Volvo

12.00

Avgång med båt från Saltholmen till Vrångö

12.45

Ankomst Vrångö. Promenad över ön till Fiskeboa där vi äter baguette med
Vrångöröra (dricka som läsk, vin eller öl bekostas själv)

14.00

Promenad upp till Utkiken för de som har friska ben alt. ner till färjeterminalen

14.45

Kortare spårvagnstur

16.00

Mat på Rasta i Vårgårda

20 – 21.00 Hemma igen
PRO är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter och gör det enligt vår dataskyddspolicy som
du kan läsa om på www.pro.se/dsf
Genom att anmäla mig samtycker jag till att PRO behandlar uppgifter om mig i enlighet
med det ovanstående.
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Program 20 augusti
11.00
Bussfika i Motorp

SAMORGANISATION ÖREBRO

Pris: 1725 kr/person i dubbelrum, 2200 kr i enkelrum
I priset ingår:
•
•
•
•
•
•
•

Bussresa t o r med ”bussfika”
Mat på restaurang Restoria
Boende på Hotell Heden
Besök på Universeum
Besök på Konstmuseet eller Blå Tåget på Volvo
Båtresa till Vrångö där vi får baguett med ”Vrångöröra”
Mat på Rasta, Vårgårda

Bindande anmälan senast 5 augusti 2019 till
PRO Samorganisation Örebro, e-post: orebro.samorg@pro.se eller
mån-tis kl. 09.00-12.00 på tel. 019-14 04 26.
OBS! Uppge alltid namn, adress, telefon, e-post, PRO-förening och
ev. specialkost/allergier. Även om du vill gå på Konstmuseet eller åka till Volvo.

Betalning helst direkt vid anmälan dock senast 10 augusti till
Samorganisationens bankgiro 5526–7421
OBS! Uppge alltid namn och resa vid betalning.
Max. deltagarantal 54, alltså gäller först till kvarn.

PRO är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter och gör det enligt vår dataskyddspolicy som
du kan läsa om på www.pro.se/dsf
Genom att anmäla mig samtycker jag till att PRO behandlar uppgifter om mig i enlighet
med det ovanstående.

