INVITATION

Musik og dans

Oktober- & åbningsfest for singler

Hygge og samvær

Mini-ferie for singler på Odder Parkhotel 22. – 24. oktober 2021
Det er nu lykkedes at skaffe plads på det populære Odder Parkhotel i centrum af Odder.
Du inviteres derfor nu på mini-ferie med andre singler, til musik, 2 x dans samt hygge og socialt samvær.
Det velrenommerede hotel ligger i centrum af Odder og med mange spændende attraktioner inden for
rækkevidde. – Fængslet i Horsens, Den Gamle By og Moesgaard Museum.
Indkvarteringen foregår i lækre dobbeltværelser, hvor du kommer til at bo med en af samme køn.
Prisen for weekend arrangement er 1.795,- kr. Meget få enkeltværelser + 600,-. Incl slutrengøring.
Opholdet inkluderer: 2 x overnatning, 2 x middag/buffet, 2 x morgenmad, samt 2 x musik og dans (hvis tilladt)
Eksklusive drikkevarer, lommepenge, forsikringer (afbestillingsforsikring anbefales) og eventuelle entreer.
Indbetalingen kan ske til Ringkjøbing Landbobank Reg. nr. 7670 – konto 000 23 27 471
Bemærk: Husk at skrive navn på din indbetaling, til registreringen.
Tilmelding/betaling – senest 1. august 2021
(vil du være sikker på en plads, skal du nok ikke vente for længe med tilmelding. Vi har kun værelser til ca. 110)

Du er først endelig tilmeldt, når din indbetaling er modtaget.
Framelding inden den 1. september 2021 giver tilbagebetaling på 500,00.
Framelding mellem den 1.sept. og 1. oktober 2021 giver tilbagebetaling på 300,00 kr. Derefter kun tilbage betaling efter nærmere aftale.
Ved delt DBV kan man ved tilmelding oplyse, hvem man ønsker at bo sammen med. Framelder den ene sig, tildeles den anden en ny
værelseskammeret eller der opkræves enkeltværelsestillæg. Rejsen kan ikke overdrages til tredje person. Hvis der er overtegnet, eller turen må
aflyses, får du alle pengene retur. Ret til ændringer forbeholdes. Såfremt der er eller kommer lovmæssige tiltag eller forbud vil/skal disse

følges. Herunder Corona restriktioner.

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 optaget, og der lukkes for tilgang af piger, når halvdelen af pladserne er booket)

Frich Rejser ApS, Syrenvej 4, 6950 Ringkøbing - 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, praktiske oplysninger og tidsangivelser.
Nancy Frich – mobil 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

