Varmt välkom
mna till Tallinn 20111
onsdag den 31
1 augusti – lördagen
n den 3 september 22011.
Tävlingen gårr av stapelln på Esto nian Golf & Countryy Clubs Seea Side Course
torsdagg till freda g med insspel på onsdagen.
Hemresa, om
o man vääljer flyg, på lördag förmiddaag.
Vi b
bor på Estlands trendiggaste och floottaste hote
ell Telegrap
ph Hotel mittt inne i Talllinn.
Vi bor i Exeku
utive dubbe
elrum med ffrukost och tillgång till pool och sppa anläggnin
ng.
(http://www
w.telegraafhhotel.com/luxury‐hote
el‐in‐tallinn)) .
Tre nätteer (onsdag till lördag).
Tree greenfee på
p Estoniann Golf & Cou
untry Club Sea
S side couurse
(http://ww
ww.egcc.ee//?lang=en) .
ns starttiderr är c:a kl. 12:00.
Första rundan (inspel) skerr c:a kl. 14) torsdagens o fredagen
Pris för detta inklusive
i
traansfers melllan hotell och
o golfklub
bb är c:a 4000 euro/ person
(dags kurs c:a 375
50 kr).
Det ä
är naturligtvvis fritt om man
m vill speela in sig elleer ej. Vill man inte det så avgår 56
6 euro
(drygt 5500 kr) från
n priset.
orter kan skke på olika sätt.
s
I förstaa hand flyg med SAS occh SAS‐ägdaa Estonian Airways.
A
Transpo
Man kan också väljja båt men då avgår deen från Stocckholm tisda
ag kväll ochh från Tallinn lördag
kväll. TTider och priser finner ni
n på bifogaad specifikattion. Priset,, oavsett vaad man välje
er är c:a
1.5500 kr/person.
Svar ö
önskas så sn
nabbt som det bara gåår eftersom flygstolarn
na är få. Vi m
måste boka
a ”nu”.
Svar skickas
s
till llars.alvestra
and@altere
ego.se

Varmt väälkomna öönskar festrepresen
ntanterna
Joha n R och Melvin
M
P.S. Dee som har SA
AS Eurobon
nus anger b
bonus‐numm
mer vid sva
ar och om m
man vill utnyyttja ev
poäng elller samla på sig. D.S.

Utresa ((Tiderna lokkala):
Flyg onssdag den 31
1 augusti
Arlandaa – Tallinn. Avgång
A
8:40
0. Ankomst 10:40.
Pris på u
utresa: 850
0 kr
Båt (M//S Victoria) tisdag den 30 augusti
Avgång Värtahamn
nen tisdag den
d 30/8 kl. 17:45.
Ankomsst centrala Tallinn
T
(nära hotellet) oonsdagen den
d 31/8 kl. 10:00
Pris utreesa: A hytt 1.550 kr/hyytt med fönsster ut . Hyttten kan delas på 2‐4 ppersoner. (7
775
kr/516 kkr/387kr p person)
p
Hemressa (Lokala tider):
Flyg lörd
er
dagen den 3 septembe
Tallinn ––Arlanda. Avgång
A
13:50. Ankomstt 13:50
Pris på h
hemresa: 78
85 kr
Båt lörd
dagen den 3 septembe
er
Avgång kl 18:00
Ankomsst den 4 sep
ptember i Värtahamne n kl 10:00.
Prise hem
mresa: A hyttt 1.550 kr/hytt med fönsster ut . Hyttten kan delass på 2‐4 perssoner. (775 kr/516
k
kr/387krr p person)
OBS, Om
m man bokarr flyg t.o.r ha
ar vi fått ett pris på 1.450 kr tor.

