Nu är det dags att boka in sig för GUFs Sommaravslutning den 12 juni
DU SOM ÄR MEDLEM I Göteborgs uppfinnareförening;
Välkommen på en tur till rederiet Tärntank ute på Donsö www.terntank.com
Vi insuper frisk luft delar härlig gemenskap. Ute på Donsö lotsar Claes Möller oss.
Eventuellt besöker vi även ett lokalt rökeri.
Ute på ön intar vi räkmacka dricka kaffe/the och kaka. Detta till det eminenta priset av 50:- riksdaler.
Övrig fikakostnad sponsrad från din förening GUF.
Resa
Ut till Tärntank/Terntank
Om man vill komma ut tidigare och få mer båttur väljer du detta alternativ
Parkering är bäst på Hinsholmen – spårvagn kl 16.49
Saltholmen 16.53 (slutstation för spårvagnen)
264 m härlig promenad
Saltholmens brygga 17.03
Donsö (via Vrångö) 17.41
Annars tar du detta alternativ som är lite sanbbare
Parkering på Hinsholmen spårvagn kl 17.13
Saltholmen 17.17
264 m härlig promenad
Saltholmens brygga 17.30
Donsö (via Vrångö) 17.49
Biljett Hinsholmen - Donsö 28:Tillbaka
Donsö. 20.50
Saltholmens brygga 21.31
212 m härlig promenad
Saltholmen 21.44
Hinsholmen 21.49

Biljett Donsö - Hinsholmen 28:-

* Räkmacka.
Tål du inte räkor kan vi nog fixa en röra att lägga på mackan i stället. Ring/SMSa i så fall Daniel
Kindblad på 0703-640220
* Dricka typ Loka citron eller alkoholfri öl
*Kaffe/the
*Kaka
Anmälan och betalning senast 7 juni men gärna så snart som möjligt för planeringens skull. Om du
avbokar dig så sker ingen återbetalning.
Anmäl dig genom att helst Swisha in 50:- till Lena Nyström 070-2120167
Skriv ditt namn och vilken dricka du önskar. Du som inte kan swisha – sätt in 50 kr på bg 174-4515
skriv sommaravslutning + ditt namn.
Maila samtidigt ett OK på att du vill delta på Sommaravslutningen så det inte uppstår några
oklarheter om din anmälan.
Resan med båt betalar du själv. Har du inte appen ToGo så kan säkert någon medpassagerare fixa
detta åt dig.
Väl mött
Styrelsen/Lena och Daniel

