
London 4.-7. januar 

- Marianne The Great

Fredag 5. januar fyller Mtg 50 ÅR!
I den anledning så ønsker jeg å invitere familie 
og gode venner til en uforglemmelig tur til 
London 4.-7. januar 2018. Jeg gleder meg til å 
feire dagen min sammen med deg.
Varm klem fra Marianne

Side 50

05.01.2018
Marianne Mtg Rieber:
– Tid for å feire !

Bli med å feire kjære 
familie & venner

«Tomorrow will 
be a new chapter 
in my life. This 
book is getting 
very interesting»



«Start each day 
with a grateful 

heart»



Lorraine på CIC hjelper meg med å organisere et minnerikt opphold  
i London. Du skal denne gangen få oppleve andre sider av London.  

Jeg sier ikke mer :) 

Har du spørsmål rundt feiringen, ta kontakt med: 
CIC event congress

Lorraine.dorum@cic.no
Tlf: 22 59 19 80 eller mobil: 950 21 311

Påmelding
Påmelding snarest men senest innen tirsdag 21. november  

(viktig mht frister for flybilletter).

Flybilletter
Det er bestilt et tilstrekkelig antall flybilletter fra både Bergen og 
Oslo på denne avgangen ut/hjem. Hyggelig at vi reiser i samlet 

tropp :) Gjør også den «lokale» transporten enklere.

Litt praktisk informasjon

SK272 04. januar Bergen – Oslo kl. 1455–1545
SK811 04. januar Oslo - London kl. 1705-1830
SK810 07. januar London – Oslo kl. 1730-2040
SK295 07. januar Oslo – Bergen kl. 2145-2240

For de som har behov for utreise fra andre byer, merk av for dette under 
«transport fra andre byer» i påmeldingslinken lenger nede. Vi prøver å få 

noenlunde samlede ankomster/avreiser til/fra London Heathrow.
 

Hotell i London 4.-7. januar

Alle gjester er innkvartert på sjarmerende The Stafford Hotel   
London beliggende i sentralt ved Green Park.  

Et legendarisk hotell med ekte engelsk særpreg.



Foreløpig har jeg ikke tenkt å røpe så mye, men jeg kan garantere at her blir 
det mange gode opplevelser. Et mer utfyllende program kommer godt ut i 

desember sammen med flybilletter.
  

Torsdag 4. januar
Felles ankomst London og transport til The Stafford Hotel.

Innsjekk og felles middag.
 

Fredag 5. januar
Frokost.

Program og felles lunsj.
Ettermiddag til egne aktiviteter.

 Vi feirer Marianne Mtg 50 år i staselige omgivelser.
 

Lørdag 6. januar
Frokost.

Program og felles lunsj.
Vi opplever Londons «hoteste» musical.

Felles middag «with a view» …
 

Søndag 7. januar
Frokost & utsjekk.

“Farewell” lunsj på et helt spesielt sted utenfor London.
Felles transport til Heathrow.

 

Preliminært program
4.-7. januar

Marianne Mtg 50 år – London 4.-7. januar 2018.  
Skjema i elektronisk invitasjon fylles inn snarest 
men senest tirsdag 21. november.  

Påmelding


