
Intresseanmälan för resa till Budapest, med Bratislava den 12 april – 19 april 2019. 
 
Då är det dags att börja planera för en ny resa med Ringhalsveteranerna till våren 2019. 
  
Styrelsen har även denna gången valt att samarbeta med Rolfs Flyg & Buss, bokat in oss på 
en av deras ordinarie resor. En bussresa till Budapest med Bratislava på vägen,  
totalt 8 dagar. 
  
Vi har preliminär bokat 30 platser på denna resa 13 dubbelrum och 4 enkelrum.  
Priset per person för del i dubbelrum är 6795 kr/ person, tillägg för enkelrum är 1675 kr.  
 
I priset ingår: 
Bussresa, 7 övernattningar, 7 frukostar, 7 middagar, stadsrundturer, reseledare. 
 
Observera att detta är bruttopris för Rivets medlemmar, vi har inte bestämt 
medlemssubventionen ännu, men någon subvention kommer det att utgå, så räkna med lite 
rabatt för medlemmar. 
 
För de som önskar så finns det en extra utflykt till Pustan dag 5. Med ungersk palinka, häst 
och vagn, musik och hästshow. Denna utflykt kostar 250 kr extra och skall bokas i förväg. 
  
Intresseanmälan senast 20/12, först till kvarn gäller. 
Vi kommer sedan att i Januari skicka ut ett brev till er som gjort Intresseanmälan,  
för att göra en slutlig anmälan som ska vara researrangören tillhanda i början av 
februari.  
I eran Intresseanmälan skall nedanstående uppgifter finnas med: 
  

Namn (alla personer) 

Adress 

Tel nr 

Mailadress 

Eventuella allergier 

Vem delar du rum med? 

Önskemål om enkelrum 

Intresseanmälan med ovan uppgifter ifyllda skickar ni till: 
Ulf Nilsson epost: nilsson.varberg@telia.com  eller i brev till adress:  
Trädlyckevägen 134, 43234 Varberg. Frågor till Ulf på mail eller på tel. 0706987106. 
  
  
Dag 1 Hemorten, färja Gedser Rostock – övernattning utanför Berlin. 
Dag 2 Berlin – Bratislava. Dag 3 Bratislava, rundtur i Bratislava på förmiddagen – Budapest.  
Dag 4 Budapest, stadsrundtur. Dag 5 Budapest ev. extra utflykt. Dag 6 förmiddag i Budapest – Brno.  
Dag 7 Brno – övernattning utanför Berlin. Dag 8 Berlin färja Rostock Gedser - Hem. 

OBS! Ett mer detaljerat program och info kommer att skickas till er som anmäler er. 
  
Läs mer om resan på  www.rolfsbuss.se  under bussresor, Budapest 8 dagar,  
vår resa är 12 april. 
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