I samband med Volvo Ocean Race-festen i Göteborg

ANMÄLAN
Program fredag 26 juni
10.00
Avresa i buss från Hotell Fars Hatt i Kungälv till
Race Village i Frihamnen i Göteborg.
11.00
Ombordpåstigning Lady Ellen, lunchsegling, mat och dryck.
15.00
Vi anlöper Frihamnen i Göteborg. Besök i Race Village.
16.00
Buss tillbaka till Fars Hatt i Kungälv.
17.00
Incheckning. Kaffebuffé. Vila.
18:45
Buss avgår från Fars Hatt till invigningsfesten.
19.30
Fördrink, middag, öppen bar och dans till coverbandet Haaks.
		
När orken tryter tar bussen dig tillbaka till hotellet. Flera avgångar.
o Ja tack, vi kommer gärna och deltar i hela arrangemanget enligt ovan.
o
Vi ansluter direkt kl 11.00 i Race Village.
o
Vi kommer med flyg/tåg och behöver hjälp med transfer.
o Vi har bara möjlighet att vara med på kvällens invigningsfest.
o Vi har bara möjlighet att vara med på kvällens invigningsfest men behöver hotellrum.
OBS Avbokning efter den 23/6 debiteras med 800 kr per person.
Företag:
Namn 1:
Namn 2:
Adress:
Telefon:
Mejl:
Eventuell matallergi:

Vi behöver din anmälan snarast, dock senast den 26 maj. Vi ser helst att du mejlar in din
anmälan - med alla uppgifter enligt talongen - till fest@vingabuspartner.se. Du kan också
skicka talongen till Vinga Bus Partner AB, Box 516, 442 15 Kungälv, eller ringa 0702-52 17 54.

Besöksadress: Rattgatan 43 i Kungälv
Postadress: Box 516, 442 15 Kungälv
Tel: + 46 (0) 70 252 17 54
www.vingabuspartner.se

Inbjudan

Inbjudan till företagsledning med respektive.

Välkommen till

Årets höjdpunkt
Vinga Bus Partner bjuder in till årets fest fredagen den 26 juni!
Smaka på stämningen vid Volvo Ocean Race-festen i Göteborg och
delta i lunchseglatsen ombord på bramsegelskotaren lady ellen
med anor från tidigt 1900-tal. Vi mönstrar av mitt i Race Village i hjärtat av Göteborgs hamn. Där tar bussar oss till Kungälv
och Hotell Fars Hatt för en stunds vila (och kaffébuffé för den
som vill) inför kvällens stora event; invigningen av våra nya fantastiska lokaler i Kungälv. trerätters middag, öppen bar och dans

natten lång till det prisbelönta och feststämningsgaranterade
coverbandet haaks (som vi för övrigt faktiskt snor med oss från Volvo
Ocean Race-festen.) Fram på småtimmarna tar bussar oss tillbaka till

hotellet för en god natts sömn och en stor och härlig frukostbuffé
dagen därpå.

varmt välkommen

till ett heldagsarrangemang med marina

förtecken och en avslutning i sus och dus. Klart du hänger med! För
anmälan, se baksidan av inbjudan. OBS! Begränsat antal platser,
först till kvarn gäller. Har du inte möjlighet att vara med hela dagen
går det bra att endast anmäla sig till kvällens stora invigningsfest.
PS: Vinga Bus Partner bjuder
på rubbet. Passa på! Vem vet
när det händer nästa gång? ;-)

Vi ses!
Albert, Simon & Martin

