
Hej!  

  

Du har bokat en plats på bussresan till hingstpremieringen i Holland 7-11/1 

2009!  Nu äntligen kommer det lite info kring resan och mer detaljerat 

program kommer att sändas ut senare. Har du några frågor så är du 

välkommen att kontakta någon av oss. 

  

I resan kommer det ingå: 

  

Bussresa från Jönköping eller Malmö, avresa onsdag kväll ,till Raalte, t/r  

Frukost i bussen torsdag morgon 

Två stuteribesök på torsdagen, ett med inriktning på normalstora svarta och 

ett ministuteri. 

Del i dubbelrum på hotell Zwaan i Raalte 

Tre rätters middag torsdag och fredag kväll på hotellet, dricka ingår ej 

Hotellfrukost fredag, lördag och söndag morgon 

Inträde till ridhuset i Marienheim och katalog 

Avelsmiddag lördag kväll på ridhuset, dricka ingår ej 

Enklare lunch i bussen på väg hem på söndagen. 

Presenter till stuteribesök och värd och värdinna i Holland. 

Vi kommer också att ledsagas av den holländske domaren Libertus 

Alderkamp. Han kommer att bo på hotellet tillsammans med oss och han 

kommer att berätta för oss hur systemet fungerar samt annat vi vill veta. Han 

pratar engelska. 

  

Pris per person 3300 kr. 
  

Bokningsavgift 1000 kr inbetalas senast 30 september 2008  till konto 

 8214-9, 904 328 380-4 

Kontohavare: Kristina Ahlström eller Hans Persson 
  

För inbetalning från utlandet: 

IBAN 18 8000 0821 4990 4328 3804 

Bankens BIC: SWEDSESS 

Bankens namn: Swedbank 

Kontohavare: Kristina Ahlström 

När du betalar från utlandet, var noga med att inte vi får betala avgiften! 
  

Bokningsavgiften återbetalas ej vid avbokning. 

Slutlikvid skall betalas senast i december. Nytt mail kommer att skickas ut. 

  

Vid ett ev. överskott så kommer vi att återbetala pengar till resenärerna. 

Detta är en ideell researrangör och vi har inga försäkringar förutom den som 

bussbolaget har! 

  

Om du behöver någon speciell kost, vänligen meddela oss. 

  



Vänligen bekräfta detta mail så snabbt som  möjligt om du ska ha din 

plats/platser eller om du vill avboka! Vi har en väntelista! 

  

  

Med vänliga hälsningar  

Kristina & Anders Ahlström 

info@axtorp.se 

tel Kristina 0709-223710 tel Anders 0733-321369 

  

Märta & Hans Persson 

bluemull@hotmail.com 

tel. 033-266016 
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