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Hej Klasse.
Håber i nyder sommerferien (og de få der stadig kæmper, HELD OG LYKKE)...
Nu har vi fået bekæftigelse vores billetter, og er dermed klar til at planlægge resten af turens indhold.
Vores rejseplan ser således ud: (rejseplanen i detaljer er også vedhæftet)

Resten af betalingen ser således ud:
Dem der skal afsted i 2 uger skal indbetale 6.890 kr.
Dem der skal afsted i 3 uger skal indbetale 12.266,8 kr.
Indbetalingsfristen er 30/8/12. til Betalings ID: +71 < 212000000064828 +85761099<
De ting som mangler at blive planlagt er:
* evt. transport fra Herning til Kastrup
* Indlogering i Hong Kong
* Virksomhedsbesøg i Hong Kong
* evt. Andre udflugter i Hong Kong
* Virksomhedsbesøg i Manila
* evt. Andre udflugter i Manila
Da mig og Morten har nok at gøre med kontakten til rejsebureauet, 3. uge og div. andet vil vi gerne have at nogle andre melder sig på disse poster. SÅ I MÅ MEGET
GERNE MELDE JER PÅ NOGLE ANSVARSPUNKTER VED AT SVARE PÅ DENNE MAIL.
Morten er ved at arrangere en tur til Shenzhen hvor vi kan se elektronikvirksomheder og produktion. Denne tur kræver visum til kina og en togrejse på to timer. Vi regner
ikke med at det er alle der vil med på denne tur, så der skal planlægges noget andet i Hong Kong imens. Vi er ved at se om vi kan få noget samlet rabat på visum, men
ellers koster det max 700 kr pr. mand. Denne tur er foreløbigt planlagt fra d. 10-12 aug.
Hvis nogle af jer har andre idéer til punkter som skal planlægges så skriv endelig tilbage.
Hver enkel person står selv for rejseforsikring (IDA har en rimelig billig års-rejseforsikring). Jeg er stadig ved at undersøge om vi kan arrangere en fælles vaccine- dag.
Hvis i har andre spørgsmål så skriv til mig eller morten.
MVH Rasmus Velling og Morten Bennedsen
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