
Norilco Sunnmøre inviterer  
deg til hyggelig Julebord og 
samling 2016 

Vi har i år lagt dette arrangementet til Thon 
Hotell Fosnavåg, lørdag 19 november til søndag 20 november.

Vi starter med 2-retters lunsj på lørdagen fra kl 12:00. Følger opp med en samling 
der Boots Apotek vil være tilstede med egen stand og informasjon. Det tenkes at dette 
vil være slutt til kl: 17:00, men det avhenger selvsagt av oppmøte og interessen.

Fra kl: 20 vil det bli Tradisjonellt Julebord med varme og kalde retter, selvfølgelig 
med en deilig dessertbuffet. På kvelden vil det bli fengende musikk av Garash…

Litt priser: 

For ikke-boende: Tradisjonelt julebord med varme og kalde retter, samt dessertbord 
kr 765,- per pers inkl konsertsalen 

For boende: 
1.290,- per person i dobbeltrom som inkluderer; 

-  Overnatting i standard dobbeltrom  
-  Frokost  
-  Tradisjonell julebuffet med varme og kalde retter, samt dessertbord  
-  Enkeltromstillegg kr 400,-  

Tilknytningsdøgn fredag – lørdag kr 750,- per rom inkl frokost.

Lunsj på lørdagen kr 195,-



Når vil har fått påmelding, tas det avgjørelse på sponsing, men vi tar sikte på 

å sponse en betydelig del av oppgitt sum.

Du er velkommen til å ta med ektefelle, samboer eller en god 

venn til Julearrangementet.

For å reservere riktig antall rom, trenger vi din påmelding senest 25 oktober til: 

Roald Rekdal tlf. 979 60586 rorekdal@mibox.no

 

Vi håper å se flest mulig av dere denne helgen
Vennlig helsing styret i Norilco Sunnmøre

Vi oppfordre alle medlemmer som ikke har registrert sin e-post adresse på Norilco til å gjøre dette. 
Dette for å forenkle kommunikasjonen med alle medlemmer og selvfølgelig redusere kostnad til porto og 
materiell ifm utsendelse av informasjon.
Dette kan du enten gjøre selv på norilco.no eller ta kontakt med en av oss i styret for Norilco Sunnmøre.
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