STUDIEREJSE TIL TOULOUSE FOR FRANSKKURSISTER PÅ VUC LYNGBY
4. oktober – 9. oktober 2009 (6 dage 5 nætter)

Budgettet er nu udarbejdet. Prisen bliver 6400 kr. inkl. fly, transfer til hotel (to-sengs værelser), visse
udflugter og morgenmad. Tillæg for enkeltværelse: 1135 kr. (Enkeltværelser tildeles efter først-tilmølle-princippet).
Ikke-inkluderet er kost i øvrigt, entréer og lignende.
Hvis budgettet bliver stramt (få deltagere), kan I
blive bedt om at bidrage med 100 – 200 kr. til
udflugter.. Rejsebudgettet vil muligvis bidrage til en
afskedsmiddag, visse entreer mm…
Foreløbigt program for rejsen, informationer, links
mm. kan ses på studierejsens hjemmeside
http://studieturtoulouse.blogspot.com/
hvor I desuden vil kunne følge udviklingen i rejsens
aktiviteter, ligesom vi kan kommunikere med hinanden. Vi afholder en informationsaften om turen
på VUC Lyngby (tidspunkt oplyses senere).
Eventuel afbestillingsforsikring tegnes særskilt. Hvis 10 deltagere ønsker det, kan vi tegne en
forsikring med rabat. Regn med ca. 150 kr.
Depositum 2000 kr. indbetales snarest på kontonummer: 1551- 2 67 81 36. Skriv venligst navn(e)
i afsenderfeltet.
Tilmelding til rejsen bliver registreret når depositum og vedlagte tilmeldingsblanket i udfyldt stand er
modtaget. Blanketten kan også returneres til pod@vuclyngby.nu
Bemærk at depositum og restbeløb er tabt ved senere framelding. Sørg derfor for
afbestillingsforsikring.
Restbeløbet betales senest 20.7. 2009 på ovenstående kontonummer. Ved ankomst til hotellet vil
gruppen blive opkrævet et ”damage deposit” på 15 EUR pr person som gerne skal tilbagebetales ved
afrejsen .
Venlig hilsen
Hanne Gøtzsche Ravnløkke
Irene Lindahl
Peter Odel
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TILMELDINGSBLANKET
VUC LYNGBYS STUDIEREJSE TIL TOULOUSE OKTOBER 2009

NAVN:

HOLD:

ADRESSE:

TLF.

POSTNUMMER. + BY:

MAILADRESSE:

ØNSKER ENKELTVÆRELSE (JA/NEJ):

ØNSKER AT DELE VÆRELSE MED (NAVN):

ØNSKER AFBESTILLINGSFORSIKRING (JA/NEJ):

JEG ER INDFORSTÅET MED VILKÅRENE FOR STUDIEREJSEN TIL TOULOUSE 2009 SÅLEDES SOM DE FREMGÅR AF SIDE
1. BLANKETTEN AFLEVERES TIL ÉN AF DE DELTAGENDE LÆRERE ELLER FREMSENDES TIL pod@vuclyngby.nu

Sted, dato og underskrift
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