Resa till Samsö 20-21 september 2018
Följ med Svensk Vindkraftförening på en tvådagarsresa med intressanta studiebesök, trevlig
samvaro och en övernattning och middag med danskt ”hygge”.
Samsø har cirka 4 500 invånare, fördelade på 22 byar. Ön utgör
tillsammans med några kringliggande öar Samsø kommun, som i sin tur
tillhör Region Mittjylland. Destinationen har blivit känd för sitt
framgångsrika arbete med att övergå helt till förnyelsebara energikällor.
1997 vann Samsø en tävling om att bli ett samhälle fullständigt
uppbyggt av förnyelsebar energi. Idag kommer 100 % av öns elektricitet
från vindkraft. Samsø för också ekologisk odling och exempelvis säljs
från ön ekologiskt producerade rödbetor, rödkål och pumpa till
konservfabriken Trolleborg. Den är ett semesterparadis för danskar från
såväl Jylland som huvudstadsregionen och blev känd för även svensk
publik i och med den framgångsrika TV-serien om polisen på Samsö i slutet av 1990-talet.
-

20 september. Avresa med minibuss från Malmö kl. 12.30. Resan går via Öresundsbron över Själland. Färja
från Kalundborg till Samsø avgår kl. 15.50. Färjeöverfarten tar 1 tim. 20 min. Incheckning på hotel Ballen
Bade. På kvällen ingår en trerättersmiddag exkl. dryck på hotellet som gjort sig känt för att ha ett kök med
hög gastronomisk klass. www.ballenbadehotel.dk Ett av öns absolut trevligaste hotell med prisbelönt
kök.

-

21 september. Studiebesök och guidad tur Energy Academy. Beräknad ankomst till Malmö är cirka 21.00.

Pris SEK 4.795:-/pers. i enkelrum inkl. frukost, resa, en tre-rätters middag dag 1 och lunch dag 2.
Modern minibuss för alla transporter samt erfaren chaufför. Obligatorisk dansk vägskatt

Skatter och lagstadgade

avgifter (paketresemoms) 2,67 % Tillkommer: (Frivilligt) Solid avbeställningsskydd: 195:- (belopp upp till 6.000:-)
Vi förbehåller oss rätten att justera priset med hänsyn till prisändringar som ligger utanför vår kontroll. Resans pris
anges i SEK och är beräknad på aktuell dagskurs (DKK). Individuella avbokningar sker mot tecknande av
avbeställningsskydd.
Anmälan senast den 3 maj. Ange namn kontaktuppgifter inkl. mail och mobil, faktureringsadress samt eventuella
matallergier. Anmälan är bindande. Mer info om Samsø och resan på www.svensk-vindkraft.org.
Resan genomförs av: BK Travel Solutions AB. Kontakt Birgitta Kjellman.
Tfn 040-60 60 220, birgitta.kjellander@bktravelsolutions.se
Vid för få anmälningar kommer resan att ställas in och pengarna kommer betalas tillbaka.

