
Åk med YDT på studiebesök i Karlskrona!

Vi börjar närma oss avresan till vår efterlängtade bussresa
till Karlskrona med många intressanta studiebesök.
Intresset för denna resa blev redan i inledningen stor!

Ett 20-tal anmälningar har redan kommit in
men vi har plats för ytterligare ett 10-tal deltagare!

Anmäl dig genast så du inte missar dessa upplevelser!



Lördagen den 30:e maj
då rullar en bekväm turistbuss iväg med oss
från Ystad till Karlskrona på en heldagstur!

Så här ser vår heldagsupplevelse ut:
Buss t.o.r. Ystad - Karlskrona

Med studiebesök på Marinens nya Dykericentrum DNC samt
den nya U-båtshallen på Marinmuséet med bl.a. HMS Neptun

och givetvis ingår lunch på Skeppsgossens restaurang i Marinmuséet.
Studiebesök i den övriga delen av Marinmuséet för dom som så orkar.

Alla entréavgifter ingår även i vårt pris nedan!

Avfärd från Ystad omkr. kl. 07.30. Beräknad hemkomst omkr. kl. 18.30.
Deltagare längs med resvägen kan upphämtas på överenskommen plats!

Bussen är utrustad med DVD, WC samt KÖK och tar 50 pers.

Allt detta kostar endast 600 kr per person!
Resan är öppen även för icke YDT-medlemmar!

Ta gärna med någon kompis!

Generellt klubbstöd utgår till alla fullvärdiga YDT senior-medlemmar med 150 kr.
Fullvärdiga seniormedlemmar i YDT betalar således endast 450 kr/person!

Anmälningsavgiften är 150 kr/person.
Överskjutande del är dessutom kursstödsberättigad.

Frågor: Kontakta Yngve Nilsson. Kontaktuppgifter se nedan.

För att vara säker på en plats…
maila eller sms:a oss din föranmälan snarast!

Plats reserveras i den ordning anmälan sker.
Skulle alla platser vara bokade får du besked om detta.

Det är först till kvarn gäller!

Anmälningsavgift
Bindande anmälan gäller först då anmälningsavgift 150 kr/person har erlagts.

Ange: Bussresa 30/5 Karlskrona Bankgiro: 5967-3988

Hör av dig snarast!

Många varma dykarhälsningar

Dykarklubben Ytown Diving Team
Arbetsgruppen för marina upplevelser

gm. Yngve, Roland och Bengt
Anmälan kan ske via SMS till: 0708-181 655

eller via mail till: info@ydt.se


