
SÄLLSKAPETS RESOR TILL GILLÖGA
19 maj och 18 augusti 2014

Genom ett samarbete med våra medlemmar Lasse Johansson och Sune
Fogelström på Möja kan vi även denna sommar erbjuda två unika resor till
Gillöga. Av hänsyn till den känsliga miljön i utskärgårdarna är antalet
resenärer begränsade till 14 personer per resa. Men Lasse och Sune har lovat
att om dessa resor faller väl ut kan de upprepas i samma format även
kommande somrar.

Resan kommer att ske med två båtar, Lasse Johanssons och Sune
Fogelströms. Deltagarna medför egen matsäck. Om vädret skulle vara
otjänligt finns var sin reservdag 21 maj resp 21 augusti.

Det är viktigt att planera in såväl 19 som 21 maj respektive 18 och 21 augusti i

sin almanacka - det blir för komplicerat att ha olika köer för den ordinarie

planerade dagen och för respektive reservdag. Du måste vara medlem i

Sällskapet för att få deltaga på utflykten.



Programmet för båda resorna ser ut som följer:

0748 Avresa med buss 434 från Slussen till Sollenkroka
Du måste själv kolla busstidtabellerna !!!

0855 Bussen ankommer till Sollenkroka
0900 Avresa med taxibåt SeaCab från Sollenkroka till Ramsmora på

Möja. Kostnad 100 kr/person betalas ombord
0920 Ankomst till Ramsmora
0930 Avresa från Ramsmora mot Gillöga. Resan går bl.a. genom Stora

Nassa
11.00 (ca) ankomst till Gillöga. Vi angör Lasse Johanssons brygga

vilket underlättar landstigningen. Rundvandring med guidning.
15.00 (ca) avgång från Gillöga med besök på Lilla Nassa.
17.00 Ankomst till Möja. Möjlighet finns att boka middag på

Wikströms Fisk. Ange i så fall detta i anmälan.
20.15 Cinderella avgår mot Stockholm. Biljett betalas ombord.

Anmälan med angivande av kontaktuppgifter sker till Christer Nettelbladt
på telefon 08- 642 17 76 (även telefonsvarare) eller via email:

christernettelbladt@comhem.se

Kostnad för Gillögafärden är 800 kr per deltagare inkl moms. När Christer
bekräftat att det finns plats kommer avgiften att faktureras i förskott (OBS
därför extra viktigt med kontaktuppgifter). Vid förhinder att delta p gr a
sjukdom återbetalas 600 kr.

Först till kvarn gäller! Glöm inte att ange antal personer (max 2), datum samt
om du är intresserad av reservplats om resan skulle vara fulltecknad.


