WILLIAMS SYNDROMFÖRENING
Bjuder in till sommarträffen 2019
31 maj-2 juni

Träffen är för dig som medlem och din familj. Vi
brukar vara runt 150 deltagare som umgås,
leker och lyssnar på föreläsningar.

Anmäl dig senast 28 februari till träffen som är på Bosön,
Stockholm. Observera avbokningsreglerna.

Från programmet

✓

Disco och karaoke

✓

Föreläsningar

✓

Sprallsång

✓

Traditionsenlig fotbollsmatch

✓

Årsmöte lördagen den 1 juni

Ta gärna med

✓

Vinster till lotteriet

✓

Eget snacks till lördagskvällen

✓

Glatt humör

Program för dagarna
✓ Fredag 31 maj samlas vi på Bosön från klockan 14-tiden.
✓
✓ Lördag 1 juni blir det föreläsningar, aktiviteter för barn och unga.
På kvällen har vi lotteri med fina vinster och disco. Årsmötet hålls
på förmiddagen.
✓ Söndag 2 juni efter frukost är det dags för hemfärd.
Utförligt program kommer senare.
Praktisk information
Vi kommer hålla till på Bosön som ligger långt ut på Lidingö i Stockholm.
Bosön konferensanläggning har en hemsida där man kan se rummen
och anläggningen. www.boson.nu/hotellrum
Boende
Det finns två olika boenden att välja mellan, budgetrum eller hotellrum. Vi
har tillgång till 20 st. budgetrum och 20 st. hotellrum. Incheckning från
klockan 14 på fredag och utcheckning senast klockan 10 söndag.

Prislista kronor per natt och rum
Budgetrum
1 person 890 kr/natt
2 personer 1 290 kr/natt

Hotellrum
1 190 kr/natt
1 590 kr/natt

Ovan nämnda priser gäller för personer från 16 år. Barn 0-3 år gratis logi.
Barn 4-15 år betalar 200 kr/natt i tillägg för logi.
Budgetrum
Gemensamma badrum i
korridoren, gott om duschar och
WC. I dessa rum kan man bo upp
till 4 personer och som tillägg ett
litet barn i spjälsäng. Sängkläder
ingår. Städning behöver inte
utföras, endast borttagning av
sängkläder.

Hotellrum
Alla rum har eget badrum med
dusch och är inredda med en
smakfull och vilsam design. I
dessa rum kan man bo upp till 3
personer och som tillägg ett litet
barn i spjälsäng. Sängkläder
ingår. Städning behöver inte
utföras.

Matpaket pris per person
Vuxen

Fredag
223 kr

Lördag
318 kr

Barn 4-15 år

138 kr

203 kr

Barn 0-3 år

Gratis

Gratis

Frukost ingår i boendekostnaden.
I matpaketen ingår följande:
Fredag: fika och middagsbuffé
Lördag: lunch, eftermiddagsfika och middagsbuffé.

Anmälan senast 28 februari
Anmälan senast 28 februari till sekreteraren@williamssyndrom.se
alternativt Marguerite Claesson, Jungmansgatan 542, 621 52 Visby.
Vid bokning skicka in anmälningsblanketten, ange antal vuxna och antal
barn med deras ålder samt antal nätter. Viktigt med e-postadress så vi
kan skicka ut information och bekräftelse. Betalningen av boende och
matpaket sker vid incheckningen.
Om man endast kommer över dagen så kan matpaket bokas. Dessa
paket faktureras av föreningen efter sommarträffen.
Observera avbokningsreglerna
● Gratis avbokning fram till och med 28 mars.
● Avbokning mellan 29 mars och 25 april medför att du måste
betala 75 % av det totala priset.
● Vid avbokning från och med 26 april får du betala hela avgiften.
Alla bokningar är personliga. Williams syndromföreningen betalar
inga av kostnaderna som en avbokning medför. Avbokning skall
göras till sekreteraren@williamssyndrom.se eller via sms till Marguerite
070-593 30 29.

Övrig information
Du hittar hit med bil genom att ta
Lidingöbron, skylt på bron visar avfart
mot Bosön, ta Norra Kungsvägen till
Rudboda Torg, därefter skyltat Bosön.
Med buss åker du från Ropsten
(T-bana) ta 204 och 212 med
avstigning Rudboda Torg, promenad
10 min. Buss 211 – Bosön.
Gratis parkering
Gratis parkering på stora parkeringen
till höger innan gårdsplanen eller
parkeringen utanför idrottshuset..

Träningsmöjligheter
Det finns möjligheter till träning på
Bosön, ta med träningskläder,
badkläder och handduk. Det ingår fritt
tillträde till friidrottshallen, gymmet,
poolen & styrketräningshallen. Runt
Bosön finns det även gott om
löparspår i naturskön miljö. Kartor finns
i receptionen. På vårt område finns
även en frisbeegolfbana. Scorekort
finner dui också i receptionen.

