KLUBB SAGA JULKALAS 2021
Julkalas enligt tradition. Dock lite ändringar då Eckerölinjen ändrat rutiner.
Vi bokar in oss på en tur med Eckerö Linjen och hyr en gemensam lokal ombord.
Detta är ingen gruppresa. Vi hyr bara en lokal (Styrman) om bord.
Vi åker från Grisslehamn lördag den 27e november kl 10:00.
På utresan vistas vi i lokalen (Styrman) och handlar i taxfree.
Det kommer att serveras kaffe med dopp (hembakt av någon) i lokalen.
Ytterkläder och personliga tillbehör förvaras inlåsta i lokalen.
Eventuellt kommer styrelsen ha ett möte, vilket inte kommer att störa övriga deltagare.
Lokalen ”Styrman” disponeras även på returresan. Den ligger på våning 7. Ni kliver ombord på våning
5. Lokalen rymmer max 12 personer vilket också är max deltagare dvs, först till kvarn…
På returresan samlas vi på A la carte-restaurant ”ROSPIGGEN” (våning 6). Bord är beställda.
Var och en beställer sin egen mat och dricka och betalar för den. Kolla aktuell meny på Eckerölinjens
hemsida.
ANMÄLAN
Bindande anmälan görs senast fredag 19 november 2021 till klubbens kassör Stefan Törnqvist via
email. Betala in 74kr per anmäld deltagare till klubbens bankgiro 623-9198 eller plusgironummer
1536519-0. I avgiften ingår (per person) lokalhyra 50kr + kaffe med påtår 24kr = 74kr
FÄRDBILJETT BUSS+BÅT
Var och en ringer Eckerölinjen på tel 0175-25800 och beställer sin egen resa (men betalar via bg/pg)
Uppge ”avresa från Grisslehamn lördag 27e november kl 10:00”
Ni får ett bokningsnummer. Bokningsnumret kommer att efterfrågas när ni kliver på bussen och i
biljettkassan i Grisslehamn. Kostar 110kr.
Har ni ”värdekuponger” kolla om de gäller.
Det går också att via Eckerölinjens hemsida boka färdbiljett och a la carte. Endast 80 kr kostar det då.
A la carte restaurant ”ROSPIGGEN”.
Boka plats på hemresan kl 12:30 (svensk tid). Depositionsavgift 100kr som dras på matfakturan.
Maträtt beställes om bord på båten.
Till GRISSLEHAMN med BUSS
Med Eckerölinjens egen buss från Cityterminalen i Stockholm c:a kl 07:30 (kolla hemsidan).
Bussen stannar för påstigande ut med vägen. Eckerölinjen har bussar som utgår från andra ställen
också. Fråga när ni beställer, var ni kan kliva på bussen. Se deras hemsida www.eckerolinjen.se
Ni är tillbaka i Stockholm kl 16:45.
Till GRISSLEHAMN med EGEN BIL
Ni som åker bil till Grisslehamn beställer färdbiljett via telefon eller hemsidan. Man efterfrågar namn
och födelseår.
Parkering (avgiftsbelagd) finns det gott om i Grisslehamn.
BORDSPLACERING:
När ni gjort er beställning hos Eckerölinjen, meddela mej det bokningsnummer ni fått.
Detta för att vi skall få ett eget bord när vi A la cartar
CORONA:
Finska myndigheter äskar friskhetsintyg för att beträda finskt territorium. Lika bra att stanna om bord.
Båten ligger i Mariehamn blott en halv timma.
Frågor kan ställas till Nils-Åke Blom tel 073-9820672
E-post:Nils-Åke Blom n-a.blom@telia.com
E-post Stefan Törnqvist stefan.cm.tornqvist@telia.com

