Pozvánka na 30. Evropské setkání přátel Aera
2. – 5. září 2011 v Bad Wildungen (D)
Milí přátelé Aera,
srdečně Vás zveme na 30. Evropské setkání v Bad Wildungen, kde společně strávíme několik dní v
krásném a rozmanitém okolí jezera Edersee.
Organizace

Sabine a Bernd Rohde, Wiehoffstr. 31, D-34305 Niedenstein
Tel. : +49/5624 1319
Mobil: +49 173 48 25024
Fax: +49/5622 93 09 78
E-Mail: brbrohde@gmail.com

Místo srazu:

D - 34537 Bad Wildungen,
Göbels Hotel, Brunnenallee 54,
D-34537 Bad Wildungen, www.goebels-hotels.de

Program:

Pátek, 02. září 2011
- příjezd od 14.00 do 18.00, Göbels Hotel, Brunnenallee 54
- večeře ca. 19.00 hod.
Sobota, 03. září 2011
- společná snídaně
- vyjížďka s prověrkami, piknik
- večeře, vyhlášení vítězů
Neděle, 04. září 2011
- společná snídaně
- vyjížďka se zajímavou návštěvou, piknik
- večeře
Pondělí, 05. září 2011
- společná snídaně, konec srazu

Ceny:

řidič s autem

dvoulúžák, sprcha, WC, TV
samotka, dtto
účast bez ubytování

€ 240,00
€ 300,00
€ 100,00

každý další účastník

dvoulúžák, sprcha, WC, TV
samotka, dtto
účast bez ubytování

€ 220,00
€ 280,00
€ 80,00

Program, podklady, startovní č. plaketa
3 ubytování, snídaně a místní daně
Piknik v sobotu a neděli bez nápojů
Večeře v pátek, sobota, neděle bez nápojů

v ceně je:

-

Kempink:

v areálu hotelu se kempovat nesmí

Parkování:

ca. 600 od hotelu je prostranství, kde odstavíme osobní auta a přívěsy. Pro Aerovky
je rezervována podzemní garáž.

Přihlášky:

zašlete do 30. června 2011 na přiloženém formuláři.

Platby:

S přihláškou zaplaťte nevratných 100 Eur za osobu. Plaby z ciziny systemem
SEPA v eurech na dole uvedené konto. Doplatek prosíme do 20.08.2011.
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Bank. spojení:

Sparkasse Schwalm Eder, Georgengasse 1, D-34560 Fritzlar
na:
Sabine & Bernd Rohde
BLZ
520 521 54
č. konta:
1145404859
IBAN:
DE 4952 0521 5411 4540 4859
BIC (SWIFT):
HELADEF1MEG

Dom. zvířata:

povolena, 8,- € / den

Odpovědnost:

účastníci se zúčastňují výlučně na vlastní zodpovědnost z újmy a škody.

Prodloužení:

možnost delšího pobytu za snížené ceny.
1 nocleh :

DL pro 2 osoby inkl. polopenze 118,- €
samotka inkl. PP 80,- €

(vlastní rezervace přímo v hotelu)
Další informace jsou na: www.bad-wildungen.de

Těšíme se na Vaši přihlášku do 30.06.2011

Sabine & Bernd Rohde d Ulrike & Werner Stange
přílohy:

přihláška a prospekt

poznámka:

- aktualizace je též na www.aero-ig.de pod: Veranstaltungen

