Nu kör vi igen alla glada dansare!!
Det drar ihop sig till vår dansdag på Viking Rosella lördagen d. 21 oktober 2017. Här lite information:
PROGRAM:
08.00 Avgång med egen buss från Åkersberga C
08.15 Avgång från Roslags Kulla kyrka hpl.
08.45 Avgång från Norrtälje busstation
09.30 Samling i Kapellskär - tidigare ombordstigning
09.30-12.00 Eget program i dansrestaurangen Fun club
12.00-12.30 Kaffe/thé och baguette
12.30-14.30 Eget program i dansrestaurangen Fun club
14.45 Rosella avgår från Kapellskär
14.45 Bistro Buffet inkl. läsk, öl, vin och kaffe
16.30- Fartygets kryssningsprogram – tid för shopping, dans, och trevlig samvaro.
19.45 Ankomst till Kapellskär
20.00 Buss till Åkersberga via Norrtälje
21.05 Ankomst Åkersberga
Vid ankomsten till Kapellskär sitter vi kvar i bussen och får där våra biljetter. Bussen åker sedan
ombord på båten och kommer att finnas ombord under resan. Ni som kommer med bil – parkera på
anvisad parkering och gå till bussen så får ni era biljetter och följer med bussen ombord.
Fem hytter är bokade som vi kan dela på för förvaring av väska, kläder etc samt avställning för det vi
eventuellt handlar i taxfree. En märkpenna kommer att finnas i varje hytt så ni kan skriva namn på era
påsar o paket. Hyttnycklar till alla delas ut i Informationen direkt när vi kommit ombord.
Om någon vill boka egen hytt så kan det göras ombord i Informationen (i mån av tillgång).
Under förmiddagen kommer det att finnas tillgång till frukt m m så vi inte svälter eller törstar ihjäl innan
kl 12 då vi får vår lilla lunchbaguette.
Eftermiddagens kryssningsprogram innefattar bl a möjlighet till allmän dans till Per Håkans.
I orkesterns pauser hoppas vi att det är EFLD som står för musiken. Då dansar vi linedance men delar
golvet med andra dansare som vill dansa vanligt.
Danslistan kommer att finnas på Eastfield’s hemsida www.efld.se i god tid före den 21 oktober.
OBS! Giltig ID-handling måste medföras (t ex körkort eller pass).
Mycket välkomna!
Eastfield’s Linedancers Club
Styrelsen
Har ni några frågor
Maila till: calmia@telia.com eller info@efld.se eller
ring: 073-0292060 el. 070-5952060
Åke o Marie-Louise

