Erbjudande att delta i Arboga fågelklubbs långresa till Skåne 20-25 maj 2018.
Resan:


Söndag 20 maj: Vi åker från Arboga till vår uppehållsplats i Degerberga Stugby
ca 20 km söder om Kristianstad och checkar in i stugorna där. Vi bor där hela
vårt besök i Skåne



Måndag 21 maj - torsdag 24 maj: Vi besöker olika platser i Vattenriket som
omger Kristianstad. Vi planerar också att göra en resa till Brösarps backar för
att titta på blommor och till nationalparken Stenshuvud. Vi lägger upp besöken
efterhand som vi kommer dit.



Fredag 25 maj: Utcheckning och återresa mot Arboga. Är vädret bra försöker
vi stanna vid Tåkern.

Boende:


Vi bor 2 i varje stuga som har två separata sovrum, toalett, dusch, pentry och
samlingsrum.



Den som vill får köpa till hyra för lakan och handduk samt slutstädning



Betalning sker av respektive person vid utcheckningen



Avbeställningsskydd tillkommer med 500 kr /stuga

Hyrbilar:


Vi hyr minibussar med förlängd kaross. För att kunna åka med bra komfort bör vi
inte vara mer än 6 personer i varje minibuss.



Beroende på hur många som anmäler sig kan det var bättre att ersätta en
minibuss med en personbil.

Övrigt:


Kostnader för mat och ev guidningar betalas av respektive deltagare

Kostnader:


Boende kostar 855 kr/stuga/natt - med 2 personer i stugan blir det ca 2140
kr/person



Hyrbilar beräknas kosta ca 7 500 kr/st och betalas i efterhand till den person
som hyrt bilarna. Kostnaderna delas av samtliga deltagare.



Bränslekostnaderna uppskattas till ca 2 500 kr/bil och betalas också det i
efterhand till den som betalar bränslet. Kostnaderna delas av samtliga deltagare.



För 6 personer räcker det med en bil vilket ger en kostnad av 10 000 kr dvs ca 1
670 kr/person



För 10 personer behövs två bilar vilket ger en kostnad av 20 000 kr, dvs ca 2 000
kr/person



Den totala kostnaden vid 6 resp 10 deltagare blir då 3 800 kr resp 4 100 kr

Anmälan:


Bindande anmälan till styrelsen senast 18 februari 2018

