
Inbjudan till MOG East höstmöte 2020

 
Resan går till Åland och Mariehamn
Vi har tagit hjälp av Eckerölinjen och gjort en gruppbokning för 30 bilar och 60 personer. 
Antalet platser är alltså begränsade.
 
Programmet är som följer (alla angivna tider är lokal tid)

• Lördag 2020-08-29 båtresa från Grisslehamn med M/S Eckerö avgång kl 10.00 
(bil och passagerare skall vara på plats senast 30 min i förväg)

• Från Eckerö på Åland, g
13.45 lokal tid äter gemensam lunch, därefter 

• Gemensam färd till Mariehamn och hotell Pommern Norrgatan 8
• 18.30 lokal tid gemensam drink i baren.
• 19.00 lokal tid trerätters middag och kaffe (dryck till maten tillkommer)
• Standardrum på hotellet ****. Enkelrum kan väljas vid anmälan.
• Frukost söndag morgon. uttk
• Promenad eller bilfärd till Ålands Sjöfartsmuseum och stålbarken Pommer

Hamngatan 2 Mariehamn.
10.00 lokal tid, inledande gemensam föreläsning, sedan rundva

• Gemensam eller fri återresa till Eckerö.
Söndag 2020-08-30 båtresa frän Eckerö med M/S Eckerö avgång 13.30 
(bil och passagerare skall vara på plats senast 30 min i förväg)

 
Kostnad för ovanstående: 
Bil och två personer, del i dubbelrum inklusive frukost, lunch och middag, studie
museibesök:  per par
Enkelrum  en person
 
Anmälan senast 2020-07-01 till 
Ange för förare och passagerare
   
   
I direkt anslutning till anmälan görs betaln
Ange ”Åland Höstmöte” och namn vid betalning
 
Betalning och korrekt lämnade uppgifter innebär anmälan.
 
Klubben har gjort en gruppbokning 
erhållen betalning av deltagarna. Någon återbetalning från klubben till deltagare som ev. fått 
förhinder kan inte göras. 
 
MOG East distriktssekriteriat

Per A. Persson  
per@persson-projekt.se 

 

 

bjudan till MOG East höstmöte 2020 

an går till Åland och Mariehamn med en övernattning 2020-08-29—2020
Vi har tagit hjälp av Eckerölinjen och gjort en gruppbokning för 30 bilar och 60 personer. 
Antalet platser är alltså begränsade. 

(alla angivna tider är lokal tid): 
29 båtresa från Grisslehamn med M/S Eckerö avgång kl 10.00 

(bil och passagerare skall vara på plats senast 30 min i förväg) 
Från Eckerö på Åland, gemensam färd till Kastelholm Sund och Smakbyn, där vi 

id äter gemensam lunch, därefter rundvandring och visning av Smakbyn.
Gemensam färd till Mariehamn och hotell Pommern Norrgatan 8-10.

gemensam drink i baren. 
trerätters middag och kaffe (dryck till maten tillkommer)

Standardrum på hotellet ****. Enkelrum kan väljas vid anmälan. 
Frukost söndag morgon. uttkeckning. 
Promenad eller bilfärd till Ålands Sjöfartsmuseum och stålbarken Pommer
Hamngatan 2 Mariehamn. 

nledande gemensam föreläsning, sedan rundvandring på egen hand.
Gemensam eller fri återresa till Eckerö. 

30 båtresa frän Eckerö med M/S Eckerö avgång 13.30 
(bil och passagerare skall vara på plats senast 30 min i förväg) 

i dubbelrum inklusive frukost, lunch och middag, studie
per par 2.700:- 
en person 2.120:- 

till per@persson-projekt.se Ämne ”Åland höstmöte” 
örare och passagerare: Förnamn, Efternamn, Kön (F/M), födelsetid

siffror skall inte anges), Nationalit
till registrering (GDPR). 

I direkt anslutning till anmälan görs betalning till MOG Plus Giro 947424-8. 
Ange ”Åland Höstmöte” och namn vid betalning 

lning och korrekt lämnade uppgifter innebär anmälan. 

en gruppbokning och betalar en avtalad summa till Eckerölinjen efter 
erhållen betalning av deltagarna. Någon återbetalning från klubben till deltagare som ev. fått 

MOG East distriktssekriteriat 

2020-08-30 
Vi har tagit hjälp av Eckerölinjen och gjort en gruppbokning för 30 bilar och 60 personer. 

29 båtresa från Grisslehamn med M/S Eckerö avgång kl 10.00  

holm Sund och Smakbyn, där vi 
rundvandring och visning av Smakbyn. 

10. 

trerätters middag och kaffe (dryck till maten tillkommer) 

Promenad eller bilfärd till Ålands Sjöfartsmuseum och stålbarken Pommern 

ndring på egen hand. 

30 båtresa frän Eckerö med M/S Eckerö avgång 13.30 lokal tid. 

i dubbelrum inklusive frukost, lunch och middag, studie- och 

Ämne ”Åland höstmöte”  
, födelsetid (4 sista 

siffror skall inte anges), Nationalitet och Samtycke 

8.  

summa till Eckerölinjen efter 
erhållen betalning av deltagarna. Någon återbetalning från klubben till deltagare som ev. fått 


