
Invitasjon
til Momentumweekend 23.–25. november 2018 
på Dr. Holms Hotel, Geilo for Momentum Vest

 
Vi har igjen gleden av å invitere til Jule-
bordweekend på DR. HOLMS HOTEL 
GEILO. Vi håper å se igjen medlemmer 
som har vært med oss før, og at de kan 
treffes igjen, men vi håper også at med-
lemmer som ikke har deltatt tidligere vil 
bli med oss i år. Dette er en fin mulighet 
under trivelige forhold å kunne bli kjent 
med nye venner.  
 
Egenandel kr. 1250,- (enkeltromstillegg 300,-). Barn under 10 år gratis, ellers halv pris til 15 år. (forutsetter 
overnatting i foreldrenes rom). Pris inkluderer overnatting fredag til søndag samt alle måltider, inkludert 
julebord lørdag. 

Hvis du vil kjøre med tog kommer dette i tillegg:  
Tog fra Bergen fredag 23. nov. kr. 512,- tur/retur. 
Avgang Bergen kl. 11.59 med adkomst Geilo kl. 15.13. 
Avgang Geilo søndag kl. 11.56 med ankomst Bergen kl. 14.57 eller kl. 15.41 med ankomst kl. 18.55. 
Tog fra Voss fredag 23. nov. kr. 328,- tur/retur. 
Avgang Voss kl. 13.13 med ankomst Geilo kl. 15.13. 
Avgang Geilo søndag kl. 11.56 med ankomst Voss kl. 13.43 eller kl. 15.41 med ankomst kl. 17.37. 
(Gi beskjed til Marit om hvilken avreise du ønsker fra Geilo.)

Marit er behjelpelig med å bestille billetter, men vær tidlig ute slik at vi kan komme på felles vogn.  
Weekenden starter med middag fredag kl. 19.00. Lørdag er det frokost, bowling kl 11:00 som avsluttes 
med lunsj, lørdag kveld blir det julebord med aperitiff. Søndag avsluttes weekenden med frokost.  
Prisen er for de 25 første påmeldte. Dr. Holms Hotell har spa og svømmebasseng som kan benyttes  
samt handicaptilpassede rom.

Påmelding til Marit H. Nilssen tlf. 92030616 eller Momentum tlf. 40004360 eller  
pr. e-post: info@momentum.nu innen 22. oktober. Din påmelding er ikke endelig  
før egenandel er betalt. Faktura sendes fra Momentum. Bindende påmelding, egenandel refunderes ikke. 
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