Anmälan Retreat med Anna Berg i Wells - Glastonbury 16-23juni 2019
Namn: _____________________________________________________________________
Gatuadress: ________________________________________________________________
Postadress: _________________________________________________________________
Mejladress: ________________________________________________________________
Telefon dagtid: _______________________________ Mobil:________________________
Jag anmäler mig till retreat i Wells - Glastonbury med Anna Berg ___
Boende i Wells på:

The White Hart Hotel (Enkelrum och få Dubbelrum)
Ancient Gate House Hotel. (Dubbelrum)

Jag beställer del i dubbelrum på: Ancient Gate House ___ The White Hart Hotel ___
Jag vill dela rum med: ___________________________ Jag beställer enkelrum ____
Kostnad per person del i dubbelrum: 11 000 kr - Ancient Gate House Hotel
13 000 kr - White Hart Hotel
Kostnad för boende i enkelrum: 13 300 kr
I kostnaden ingår boende med frukostpension, kurskostand, seminarier, konferenslokal,
over head och administration, utflykt och förmiddagskaffe.
Priser med reservation för ev prishöjningar och valutakursändringar 2019.
Anmäl dig snarast för att säkra plats så här:
•
•
•

Mejla din anmälan till: sannanda@telia.com eller
Posta din anmälan till: Sann Anda förlag, Box 17041, 167 17 Bromma eller
Skicka ett vanligt mejl med dina uppgifter och skriv Anmälan till Retreat

Anmälningsavgiften 4 800 kr skall betalas snarast eller senast den 28 februari 2019 eller
enligt överenskommelse till Sann Anda Förlag. Bg 773-6341 Ange ”England 2019”.
Resterande avgift 6 200/ 8 200 kr för dubbelrum 8 500 för enkelrum betalas enligt nedan
• 2 500 kr den 15 mars 2019
• Resterande den 30 april 2019 eller enligt separat överenskommelse.
Betalningsplan: För att ha råd - Sprid ut betalningarna över hela året. Kontakta Förlaget!
Transfer: Jag önskar Transfer ___ 700 kr T o R Gatwick – Wells.
Boka omgående flyg för att säkra plats och få bra pris. Se förslag till lämpliga flyg som
passar till transfer.
Observera att anmälan är bindande *
I samband med anmälan till retreat blir du personligen betalningsansvarig för samtliga
utlägg som Sann Anda Förlag gör för din räkning till leverantörer av logi, buss och flyg.
* Se allmänna villkor: sannanda@telia.com. Retreat/Andliga resor

