Program Resa till Great Dorset Steam Festival, 26-30 augusti 2020
Det är dags igen! Häng med till Great Dorset Steam Festival - Europas mest omtalade veteranmaskinmässa. Såklart är en kunnig gruppledare från TraktorPower med och vägleder och tar
hand om dig även denna gång.
(F=frukost, L=lunch, M=middag)
Dag 1, onsdag 26 augusti
06.50
08.05

Sverige – London - Salisbury

(-/L/M)

Avresa med flyg från Göteborg, Landvetter till London Heathrow.
(önskas avresa från annan ort? Kontakta oss)
Ankomst London, Heathrow. (lokal tid, 2 timmars flygtid)
På flygplatsen möter er flygplatsguide upp för att smidigt ta er till den väntande bussen.
Guiden tar sedan adjö. Besök på Dorset Heavy Horse Museum ett levande
landsbygdsmuseum med såväl maskiner som djur. Lunch serveras under besöket och ni
fortsätter sedan till Velcourt Ltd. eller liknande anläggning med moderna maskiner.
Velcourt är en rådgivningsorganisation för lantbrukare.
Vidare färd till Salisbury och incheckning på hotell, t.ex. Milford Hall.
Middag serveras på hotellet.

Dag 2, torsdag 27 augusti

(F/-/M)

Frukost serveras på hotellet. Transfer till Dorset Steam Fair Festival, heldagsutflykt på
egen hand. Mot kvällen återresa till hotellet.
Middag serveras på restaurang i närheten (promenadavstånd).
Dag 3, fredag 28 augusti

(F/-/M)

Frukost serveras på hotellet. Transfer till mässan för ytterligare en heldag på egen hand.
Upphämtning och transfer till en lokal pub där middag serveras.
Åter till hotellet för övernattning
Dag 4, lördag 29 augusti

(F/L/M)

Frukost serveras på hotellet. Utcheckning.
Besök på en gård med renoverade, äldre maskiner av olika slag, bl.a. många
traktorer. Typisk engelsk lunch serveras under besöket.
Resan går sedan till Milestones Museum of Living History, en variant på Skansen
men med engelsk industristad i början av seklet. Här finns ett flertal renoverade gamla
fordon samt en Hampshire fabrik för lantbruksmaskiner.
Incheckning på hotell i Windsor, välkänd för sitt slott och vackra stad. Gemensam
avskedsmiddag serveras på lokal restaurang.
Dag 5, söndag 30 augusti

(F/-/-)

Frukost serveras på hotellet. Utcheckning. Besök på Brooklands Museum med gamla
bilar, flygplan och motorcyklar.
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eller besök på Windsor Castle (guidning på egen hand med hörlurar)
eller fri tid i Windsor.
Besök i Windsor Farm Shop, en kunglig butik med allt det man kan tänka sig behövs på
den traditionella engelska landsbygden.
Transfer till Heathrow flygplats för incheckning.
17.45 Avresa mot Göteborg, Landvetter.
20.50 Ankomst Landvetter.

Pris per person i delat dubbelrum SEK 14 450
Enkelrumstillägg

SEK 1 950

Paketresemoms 2,67 % ingår.
I priset ingår:
Flyg från Göteborg, buss och chaufför enligt program, 4 övernattningar på medelklasshotell
inklusive engelsk frukost, 2 luncher, 4 middagar, studiebesök med reservation för ändringar, entré
till Milestones Museum, Great Dorset Steam Fair, Dorset Heavy Horse o Brookland.
Resefolder med information om resmålet och praktisk reseinformation.
Kostnad tillkommer eventuellt vid avresa från annan ort och när platserna från Göteborg fyllts.
I priset ingår inte:
Dryck till måltider, Dricks till busschaufför, Reseförsäkringar, Avbeställningsskydd, Personliga
utgifter

Bokningsvillkor
Anmälan senast den 31 maj görs direkt till N&N resor på formulär nedan.
Anmälningsavgift som ej är återbetalningsbar; 1 500:- betalas på bankgiro vid anmälan.
Slutbetalning mot faktura i mitten av juli.
Resan erbjuds av Traktor Power i samverkan med Kinds Motorveteraner
Priset är beräknat med dagens valutakurs och kan ändras till och med 20 dagar före
avresa.
Resegarantier N&N resor har fullständiga resegarantier enligt Resegarantilagen genom vårt
bolagsnamn Discover Sweden Tours. Observera att vår resegaranti endast gäller för de tjänster
som är bokade genom oss.

Bokningsformulär Resa till Great Dorset Steam Fair
Traktor Power i samverkan med Kinds Motorveteraner,
26-30 augusti 2020
Pris per person i dubbelrum SEK 14 450, enkelrumstillägg SEK 1 950
Paketresemoms 2,67 % ingår

Vi ser fram emot din bokning senast 31 maj (begränsat antal platser)
Resenärens namn: _________________________________________________
Ev. företagsnamn samt momsreg nr: ___________________________________
________________________________________________________________
Adress: __________________________________________________________
Postadress: _______________________________________________________
E-post: __________________________________________________________
Telefonnummer: ___________________________________________________
Passuppgifter: bifoga en kopia/bild på passet eller meddela oss följande
-

-

Passnummer
Nationalitet
Födelsedatum
Giltighetsdatum
Fullständigt namn enligt ordningen i passet
Kön

Ev. allergi eller annan information: _____________________________________
o Enkelrum
o Dubbelrum, namn på rumskamrat: __________________________________________
o Önskad avreseort _______________________________________________________
Avresa från annan ort eller efter att Göteborgplatserna fyllts är möjlig – eventuellt mot
tillägg. Vi återkommer med prisbild och ber dig godkänna innan vi bokar.

Skicka anmälan senast 31 maj per post, e-post eller fax
N&N resor Agritours Sweden
Malma Gård, SE 533 96 Götene
Tel: 0511-502 46, Fax: 0511-551 58, Email: info@nnresor.se
www.nnresor.se

Bokningen är garanterad när vi bekräftat din resa per e-post och du betalat
in anmälningsavgiften på SEK 1 500 till BG 331-3632.
Märk inbetalningen med ditt namn samt Dorset
Ring gärna om du har frågor.
Programmet
Vi förbehåller oss rätten att ändra programmet till liknande innehåll och ansvarar
inte för oförutsedda händelser som inte kunnat påverkas av oss. Priset är beräknat
med dagens valutakurs och kan ändras till och med 20 dagar före avresa.
Boka avbeställningsskydd och reseförsäkring
Det är viktigt att avbeställningsskydd meddelas vid bokning och betalas i
samband med anmälningsavgiften. Vi har samarbetsavtal med ERV som är
branschledande på reseförsäkringar. Passande försäkring beställs enkelt genom vår
hemsida www.nnresor.se, bra att veta. Såväl försäkring för privatresa som affärsresa
kan tecknas genom N&N resor.
Betalning
Anmälningsavgift SEK 1 500/per person betalas vid anmälan på bankgiro 3313632. Slutbetalning mot faktura i juli 2020. Anmälningsavgiften dras av på fakturan.
Avbokning
av bekräftad resa kan göras utan annan kostnad än anmälningsavgiften fram till den
31 maj.
1 juni – 15 juli debiteras SEK 5 000.
därefter sker ingen återbetalning vid avbokning
Resegarantier
N&N resor Agritours Sweden har fullständiga resegarantier enligt Resegarantilagen
genom vårt bolagsnamn Discover Sweden Tours. Observera att vår resegaranti
endast gäller för de tjänster som är bokade genom oss.
Resevillkor
N&N resor är medlem i Sveriges Resebyråförening i bolagsnamnet Discover
Sweden Tours. Utöver de resevillkor som anges i denna anmälan tillämpas SRFs
villkor för paketresor.
Tack för din bokning!

