Invitasjon til Gaustatoppen tur
6-8 sep. 2019
Vi i HLF Akershus inviterer herved deg til å være med oss på fjelltur.
Fredag 6 til søndag 8 september 2019, vi skal sove på Gaustablikk hotell
fredag:

Ankommer hotellet
Middag kl. 20. i hotellets resturante,
Samles etterpå ved peisen/baren til sosialt samvær.
Frokost kl. 09
Bussavgang til toppen fra hotellet kl. 10.20
Hvis man ønsker er det muligheter å kjøre selv, koster 150 kr å parkere.
Hvis man ikke ønsker å gå opp til toppen, er det muligheter for turer bortover
fjellheimen fra hotellet, eller kjøre til Krossobanen, gå på tur i Rjukan sentrum
eller gå på museum. Hva man velger er opptil hver enkelt. Lunsj er med i prisen,
enten smører man matpakke for å ha til lunsj der man er, eller den kan nytes på
hotellet, da må hotellet ha beskjed om dette rett etter frokost.
Så samles vi til middag kl. 19. i hotellets resturante,
Samles etterpå ved peisen/baren til sosialt samvær.
Frokost kl. 09.
Vi slapper av og sjekker ut kl. 11. Vel hjem, kjør forsiktig.

Lørdag

Søndag

Det er max 40 plasser, første mann til mølla.
Jeg jobber med å få turen tilrettelagt med guide-slynger.
Påmeldingsfrist er 31. mai 2019. påmeldingen er bindene.
For de som er medlemmer av HLF men ikke har noen verv koster turen kr. 3200,For de som har et verv i HLF koster turen kr. 1500,Alle er velkomne til å være med på denne turen, også de utenfor Viken
Men da må de søke sitt eget fylkeslag om å få dekket mellomlegget
fra egenandel og opp til ordinær pris.
Turen betales ved påmelding til Dot Elisabeth Bergh
(HLF Akershus kasserer): Konto-nr: 7874.05.39840
Reise må ordnes og dekkes av hver enkelt
(hvis felles buss ønskes vil jeg ha tilbake melding på det)
Hilsen HLF Akershus
Ved: studieleder Anita Skaaraas Tlf: 920 925 94

Hlfasl2017@gmail.com

