Tågkryssning - Skidåkning i mars

Kalmar Veterantåg ordnar transport till Åre m fl orter 15-19/3 2018
Avresa från Kalmar ca kl 18:00 torsdag 15/3 och åter i
Kalmar måndag morgon 19/3 ca kl 6:00. I Vårt trevliga och
bekväma tågsätt finns restaurangvagn, clubvagn, sitt- och
sovvagnar.

I resans pris ingår:

Pris för tågresan inkl middagar är

2 850:- per person i 2-bäddskupé
Kom med din anmälan snarast,
begänsat antal platser.
www.kalmarveterantag.se/skidor
Information: e-posta resor@kalmarveterantag.se eller per telefon 0709-498 444

- Tågresa i 1:a klass tur och retur
- Logi i 2-bädds sovkupé (2 nätter)
- 2 middagar, torsdag och söndag kväll
(ev frukost om så önskas fredag och måndag morgon 70 kr/per person o frukost.)
Du bokar själv boende, skidåkning i Undersåker, Åre, Duved eller Storlien. Vi ser till att du kommer dit och
hem på en skönt och avkopplande sätt.

www.pistkarta.se här hittar du kartor över
nedfarter på olika platser i Jämtland.
Vi föreslår, Trillevallen/Undersåker, Åre,
Åre Björnen, Duved eller Storlien.
Du bokar själv ditt boende, skidor och vad du behöver fredag-söndag.
Om du har egna skidor/bräda du vill ha med dig
glöm inte att kryssa i på anmälan.
Vi vänder oss till mindre företag 8-15 anställda som har lust att låta personalen göra något tillsammans.
Vi fakturerar en bokningskostnad om 10 % och resterande summa efter resans genomförande. Vi har tillstånd att servera vin och starköl i vår clubvagn och kan där ta emot kontant betalning, kort eller swish.
Om ni har särskilda önskemål kring öl och vin, meddela oss gärna i god tid så ser vi till att ta med enligt
er önskan.
2018 är första gången vi genomför resan med flera inbjudna företag. Känner du till till något annat företag
välkommen att sprida informationen. Vi tar upp resenärer i Kalmar, Nybro, Emmaboda, Växjö och Alvesta.
Det är även möjligt att göra stopp i Nässjö eller någon annan ort längs vägen mot Hallsberg som är den
sista stationen.
Hjärtligt välkomna att boka en härlig tågresa med oss!

