Fotograf: Beatrice Törnros

Fotograf: Steampipe Production Studio AB

Fotograf: Liseberg

Välkomna till Göteborg på er skol-/studieresa!
Datum 28 april-1 maj eller 10-13 maj 2018

Detta ingår:
Övernattning i skolor (skolvärd på samtliga våra skolor dygnet runt)
Frukost och middag (1:a dagen endast middag)
Vi hämtar er på Centralstationen vid behov
Fria buss- och spårvagnsresor inom Göteborgs kommun
Liseberg bjuder på fri entré
Fri resa med Paddanbåtarna
Fri resa med bussightseeing – ”Hop on hop off”
Fri entré till Naturhistoriska museet
Fri entré till Sjöfartsmuseet
Fri entré till vackra Trädgårdsföreningen
Gå 2 betala för 1 på Universeum
Gå 2 betala för 1 på Maritiman
Gå 2 betala för 1 på Laserdome
Gå 2 betala för 1 på äventyrsbad
Gå 2 betala för 1 på Aeroseum
Gå 2 betala för 1 på äventyrsgolf
Fina shoppingerbjudanden

SKOLRESA

Vissa mindre förändringar utanför vår kontroll kan ske då det ännu är långt kvar till resan, besök
hemsidan eller vår Facebook sida, ”Skolresor Göteborg” för uppdateringar.
Allt detta för: 995 kronor/person 2 dagar, 1195 kronor/person 3 dagar
eller 1395 kronor/person 4 dagar.
Göteborg kan erbjuda er minnesvärda dagar, där ni själva väljer bland utbudet av det som passar er
bäst. Här finns något för alla och ni reser fritt, på både buss- och spårvagnar inom Göteborgs
kommun. Bättre än så kan det inte bli!

CUP

Anmälningsblankett finns på baksidan, ni kan även göra er anmälan via vår hemsida
– www.goteborgcup.se
Våra skolresor ingår i ett Göteborg Cup arrangemang, ni kan kontakta oss på följande sätt:
Göteborg Cup
S:a Sälöfjordsgatan 29
418 73 Göteborg
Telefon: 031-54 70 71
Internet: www.goteborgcup.se
Facebook: Skolresor Göteborg
E-post: info@goteborgcup.se

SKOLRESA

CUP
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Anmälningsblankett till skol-/studieresa

Vi behöver ha er anmälan senast den 8 mars 2018 för ankomst 28 april, alternativt vid ankomst
10 eller 11 maj senast den 16 april 2018. Anmälan sänds till:
Göteborg Cup
S:a Sälöfjordsgatan 29
418 73 Göteborg
Eller anmälan via hemsidan - www.goteborgcup.se
Texta tydligt
Skolans namn
Kontaktperson

SKOLRESA

Adress
Postadress
Telefon dagtid
Telefon kvällstid
Mobil
E-post
Vi anmäler klass
Vi blir totalt

CUP

följande datum

2018

personer

Antal flickor

pojkar

ledare

Kostnad

x

995 kr =

kronor

Kostnad

x

1195 kr =

kronor

Kostnad

x

1395 kr =

kronor

Vi skickar en bekräftelse till er e-postadress efter anmälan.
Betalning senast den 18 mars 2018 vid ankomst 28 april och vid ankomst 10/11 maj 2018 senast den
16 april 2017 till bankgiro 864-6515.
Vid tågresa, kom ihåg att boka den i god tid!

Välkomna till Göteborg!
www.goteborgcup.se
GC_Skolresa_A4.indd 2

2017-11-09 08:07

