
Sommerekskursjonen 2022 Bessheim 
 
Hei! 
Takk for e-post! 
 
Da reserverer eg 15 rom til deg. Ordrebekreftelse kjem i ein eigen e-post.  
 
Prislista vår ligg vedlagt.  
 
Prisen er kr. 1060,- per person i dobbeltrom og tresengsrom og kr. 1550,- per person per natt i enkeltrom. Det er 
dusj, toalett og oppreidde senger med handkle på romma. Treretters middag, frokost, niste og oppfylling av 
termos som gjestane har med sjølve er inkludert i prisen. Det dei kan få på termosen er kaffe, te, varm saft og 
varmt vatn.  
 
(Dersom nokon av gjestane overnattar berre ei eller to neter er prisen kr. 1160,- per person i dobbeltrom og 
tresengsrom).  
 
Med venleg helsing Kari  
 
Det er innholdet i e-posten jeg fikk fra Bessheim. Nå ser det ut til at vi ikke blir så mange som det så ut til  
I begynnelsen, men vi forsøker likevel. 
Valborg og Svein, Aagot og Bjarne og David kunne dessverre ikke uke 26. 
15 rom er reservert til jeg får inn påmeldingene som dere ser. Vi kommer kanskje ikke til å trenge så mange. 
Fristen for påmelding blir torsdag 7/4 slik at vi får sendt bestillingen før påske.  
Vi har som dere kanskje har fått med dere utvidet med en dag slik at det blir 5 overnattinger. Fremmøte søndag 
26/6 med middag om kvelden og avreise fredag 1/7 hvor vi får frokost og nistepakke. Totalt 5 dager med full 
pensjon som nevnt ovenfor. 
Jeg minner om at det er mulig å avbestille kostnadsfritt en måned før ankomstdato. Det står det om på 
hjemmesidene til Bessheim.  
Det er ikke for seint å melde seg på selv om dere ikke har meldt interesse foreløpig. Jo fler vi blir desto bedre.  
Opplegget for dagene kommer vi tilbake til. Det er Øystein som har vær der før som setter opp det. Hvis noen vet 
om noe interessant så er det bare å si fra til Øystein.  
 
  Øivind Kortner 91541184 okortner@online.no 
  Øystein Nilsen 93259233 oeysnil@online.no 
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