Sjællands Orchide Klub

24.11.2014

Tag med til EOC i London. Det flotteste orkideshow i mange år. TILMELDING HASTER
Den europæiske orkidekonference og show (EOC) bliver holdt i London 9.-12.- april 2015.
Du kan finde flere oplysninger på showets hjemmeside: www.rhs.org.uk/shows-events/rhs-londonshows/European-Orchid-Show-and-Conference-2015

Har du lyst til at tage med til showet sammen med andre orkideinteresserede fra Danmark, er her nogle
muligheder (gælder uanset hvilken klub du er medlem af):

1. SOK arrangerer ikke en grupperejse, men vi har fundet nogle hoteller i et rimeligt prisleje tæt ved showet:
Huttons Hotel, 53 To 57 Belgrave Rd, Victoria, Westminster, London, SW1V 2BB. Prisniveau 1000 kr.
Park Hotel, 64 Belgrave Rd, Victoria, London SW1V 2BP. Prisniveau 800 kr.
The Romanos Hotel, 31 Charlwood St, London SW1V 2DU. Prisniveau 500 kr.
Prisniveauet er for dobb vær pr nat inkl morgenmad. Priser kan variere med efterspørgslen:
Du skal selv booke hotel og fly.
2. Flyrejse arrangeret af Lolland-Falsters Orchide Klub 9-12. april 2015 (Bemærk tidsfrist):
Afg. fra Kastrup den 9. april så tidligt på dagen som muligt. Hjemkomst den 12. april så sent på dagen
som muligt.
V/min. 10 deltagere: Pris ca. 3.000,-, som inkluderer fly fra Kastrup, transfer fra lufthavn i London til
hotellet, tre overnatninger med morgenmad,
samt entre til EOC udstillingen 1 dag. Derefter er der frit spil.
Nogle vil på udstilling igen, andre vil se forskellige ting i London. Frokost aftensmad er for egen regning.
Indbetaling af depositum senest den 1. dec. på konto 0682 000 229 6713 (husk at påføre navn(e) på
deltager(e).
Det endelige restbeløb indbetales senest den 1. februar.
Ved yderligere spørgsmål kontakt formand Jørgen på tlf. 5460 2128 eller via
mailen orkide@multireklame.dk
3. Busrejse arrangeret af Sydjysk Orchide Klub 8-12. april 2015 (Bemærk tidsfrist)
Afrejse onsdag den 8. april. Hjemkomst 12. april.
Der sejles fra Hoek Van Holland til Harwich.
Prisen vil i dobb vær /kahyt ved 20/24 personer være 4.595, ved 25/29 pers 4.195.
Tillæg for enevær /kahyt.
I prisen er inkluderet kørsel med bus, færgebillet, morgenmad færge og hotel, aftensmad om bord 8/4,
dobb vær Holiday Inn London Brent Ford Lock, 2 gange aftensmad i London. Lille tillæg til entre.
Der tages forbehold for eventuelle prisændringer.
Tilmelding hurtigst muligt eller senest 15. december.
Yderligere information, Anna Mette Sand, tlf. 75267021 / 24948777, e-mail: annamettesand@ mail.dk
Busrejsen giver mulighed for hjemtagelse af mange planter

Hvis du har spørgsmål til EOC London i øvrigt, er du velkommen til at kontakte mig på mail el tlf 50914247.
Vh Hans Martin

