INVITATION til
Jubilæumsfest for singler
Sammen fejrer vi at det er 10 år siden første single-arrangement blev afholdt.

Festaften
Lørdag

3-mands
orkester

Mini-ferie for singler på Hotel Fjordgården i Ringkøbing 20. – 22. oktober 2017.
Du inviteres hermed på mini-ferie med andre singler, til musik, dans, socialt samvær og gode oplevelser.
Indkvarteringen foregår i lækre dobbeltværelser, hvor du kommer til at bo med en af samme køn.
Prisen for det samlede arrangement er 1.695,- kr. Tillæg for enkeltværelse 600,- kr. Incl. Slutrengøring.
Opholdet inkluderer: 2 x overnatning, 2 x aftenbuffet, 2 x morgenmad, samt 2 x musik og dans.
Eksklusive drikkevarer, lommepenge, forsikringer og eventuelle entreer.
Det anbefales, at du har en afbestillingsforsikring.
Det velrenommerede 4 * Hotel ligger med udsigt til Ringkøbing Fjord, og med attraktive besøgsmål som
Søndervig og Hvide Sande inden for rækkevidde. Ringkøbings gamle bymidte og hyggelige havn findes
indenfor gåafstand. Hotellet har stor wellness-afdeling med swimmingpool, spa, sauna og jacuzzi bad.
Indbetalingen kan ske til Ringkjøbing Landbobank
Reg. nr. 7670 – konto 64 38 050
Bemærk: Husk at skrive navn på din indbetaling, til registreringen.
Tilmelding/betaling - SENEST 20. august 2017
Vil du være sikker på en plads skal du nok ikke udsætte din tilmelding.

Du er først tilmeldt, når din indbetaling er modtaget. Bemærk at antallet af enkeltværelser er begrænset.
Framelding inden den 1. september 2017 modregnes med adm. gebyr på 500,00.
Framelding mellem den 1. sept. og 1. oktober 2017 giver tilbagebetaling på 300,00 kr.
Derefter kun efter nærmere aftale. Opholdet kan ikke overdrages til tredje person. Ved delt DBV kan man ved tilmelding oplyse, hvem man ønsker at bo
sammen med. Framelder den ene sig, tildeles den anden en ny værelseskammerat eller der opkræves enkeltværelsestillæg.
Hvis der er overtegnet, eller turen må aflyses, får du naturligvis alle pengene retur. Ret til ændringer forbeholdes.

VÆR HURTIG: Registreringen vil foregå efter først til mølle princippet, dog vil det blive tilstræbt, at
lige mange kvinder og mænd deltager. ( Pigepladserne bliver hurtigt fyldt op )
Frich Rejser ApS - medlem af Rejsegarantifonden nummer 2436
Har du spørgsmål, så ringer du blot eller sender en mail.
Du modtager inden turen et nærmere program med adresser, praktisk oplysninger og tidsangivelser.
Nancy Frich – telefon 97 32 11 50 eller 29 24 32 30
E-mail: frich@frich.nu
Mød op med masser af godt humør og lysten til at møde nye mennesker!

De bedste hilsner

Nancy Frich

