Inbjudan!
Vandringsresa till norra Dalarna 22

27 augusti 2022

Vi kommer att erbjuda fyra olika längder av vandringar under fyra hela vandringsdagar. Vi vandrar
på olika ställen i norra Dalarna. En dag vandrar vi i Fulufjällets Nationalpark och vi kommer att
vandra i Grövelsjön. Alla vandringar kräver vandringsvana och de längre vandringarna kräver god
kondition. De som går extra korta och korta vandringar, får räkna med att de kan få vänta på de som
går de längre vandringarna. Vi har hela tiden bussen med oss, så vid dåligt väder kan du vistas i
bussen.
Vi bor på Pernilla Wiberg Hotel i Idre fjäll, https://www.idrefjall.se/vart-boende/pernilla-wiberghotel/. Vi har tillgång till relaxavdelning med torrbastu, ångbastu, kallpool och jaccuzzi. Hotellets
gym. Wifi finns i hela byggnaden.
Avfärd måndagen den 22 augusti och hemfärd lördagen den 27 augusti. Vi vandrar, tisdag, onsdag,
torsdag och fredag i fyra mindre grupper. Totalt finns det 47 platser.
Resa med långfärdsbuss och helpension med färdigt matpaket till vandringarna ingår i priset, som är
8 800 kr baserat på 47 deltagare. Tillägg för enkelrum är 1600 kr.
Den som anmälde sig till resan till Öland och inte fick någon plats får förtur till denna resa och kan
från den 1 maj anmäla sig till goran@lindwall.se.
Anmälan görs från tisdag den 3 maj kl.10.00 via mejl till anmalan-till-resa@vandra.org De som
anmäler sig under första dygnet är med på utlottning av platserna, fördelat på vandringslängd och
antal anmälda i varje grupp. De som inte får någon plats, ställs i kö efter det nummer de får vid
utlottningen. De som anmäler sig efter det första dygnet ställs i kö efter anmälningstiden.
Du ska i samband med anmälan uppge:
om du vill bo i dubbel- eller enkelrum och vid dubbelrum om du vet vem du vill dela rum
med
om du vill gå extra korta, korta, mellan eller långa vandringar
namn, telefonnummer och mejladress
När du har fått bekräftelse på att du kommer med så vill vi ha in anmälningsavgiften på 500 kr till
Stockholms Vandrareförenings konto 470 91 55 - 8 för att säkerställa din plats! (OBS! I stället för
OCR-nummer anger du ditt namn på inbetalningen). Slutbetalning ska betalas senast den 22 juli.
Planeringsgruppen: Bengt, Gunilla E, Gunilla N, Göran, Kenneth, Rolf och Sonja

