Kinnekulle
Vandringsresa med övernattning
Friluftsfrämjandet I Åmål Säffle har för avsikt att göra en vandringsresa till vackra Kinnekulle den
2022-06-05-06 (det är de vilda blommornas dag den 19/6 ) . Just den tiden brukar blommorna
blomma som mest och Ramslöken vara utslagen på Munkängarna.
Vi har bokat en anläggning som heter Kinnekulle vandrarhem som har dels en gård med ett antal
rum och en samlingssal, dels några stugor intill med rum.
Vi har tänkt att det skall vara 2 personer i varje rum men om man är ett sällskap så kan man vara upp
till 5 personer i lägenhetsrummen. Totalt så har vi 20 övernattningar
Vi har gjort ett program som vi försöker att genomföra under de 2 dagarna. Första dagen får var och
en ha med sig fika för hela dagen men på kvällen tänkte vi göra ett gemensamt inköp och laga mat åt
oss alla i ett gemensamhetsutrymme som fins i vandrarhemmet. Då får alla hjälpa till så brukar det
gå bra. Dryck till kvällen tas med av var och en enligt tycke o smak.
Frukost är bokat på morgonen till alla men om någon vill ha fika med sig på dagen efter, så får vi
beställa detta dagen innan på kvällen så står det färdigt till den som beställt på morgonen. Detta
betalas separat till vandrarhemmet.
Om något tänkt att ta husbil så kan vi bara ta 3 sådana då vi inte har begränsat med plats i
samlingssalen och det blir lite för många att laga mat åt.
Vi har tänkt oss en prislapp per person enligt nedan där logi, frukost samt middag på kvällen ingår.
•
•
•
•

Vandrarrums rum med 2 bäddar Toa o dusch i korridor
780 Kr/ person
Lägenhetsstandard med egen toa o dusch 2 pers i rummet
825 Kr / person
Husbil
325kr/ person
Det finns möjlighet att vara upp till 5 personer i lägenhetsrummen och då gäller separat
prislista enligt förfrågan vid anmälan

Var och en tar med egna sängkläder och handduk
Var och en reser med eget fordon (samåk gärna) och vi avreser från rondellen vid 45:an i Åmål kl
09.00 och samlas vid Högkullen på Kinnekulle kl 11.30
Vandringarna är i regel ganska lätta.
Anmälan till Berit Andrén 070-0678382

Sista Anmälningsdagen 2022-05-30
Avgift betals till Märta Björn Swish 123-3117892 vid anmälan dock senast 2022-05-30
Anmälan är bindande
Med vänlig hälsning
Vandringsgruppen Åmål Säffle

