
Bussresa med Pite Moppers 
 

Bussresa till Sundsvalls veteranmarknad den 29–30 maj 2020  
Övernattningen blir som vanligt på Söråkers Herrgård 
 
 
Bussen avgår från Räddningstjänsten i Piteå kl. 10:00 fredag den 29 maj. 
Det finns möjlighet att parkera sina bilar där under resan. 
 
Vi plockar upp några resenärer i Västerbotten och åker sedan vidare mot Hörnefors för att 
äta en sen lunch. Efter en rast på ca. 60 minuter fortsätter vi mot Sundsvall. 
 
När vi kommer fram till Söråkers Herrgård checkar vi in och betalar rum och buffé direkt. 
Allt för att de skall gå så smidigt som möjligt när vi åker tidigt på lördag morgon. 
 
Kl. 19:00 serveras buffé i matsalen. Före det är det fria aktiviteter. 
Vi ser fram mot en trevlig resa och en trivsam kväll tillsammans. 
 
Efter frukost, men senast 7:45 på lördag morgon avgår bussen mot Bergsåkers travbana. 
Marknaden öppnar 08:00 och det är bra om man är där vid öppning. 
 
Bussen går sedan tillbaka till hotellet och kl. 10:00 hämtas de 
resenärer som istället tänker besöka IKEA och de andra butikerna i Birsta City. 
 
Efter det återgår bussen till veteranmarknaden. Där blir vi kvar till kl. 14:00, då vi   
åker tillbaka till IKEA för att göra ett kortare stopp för ilastning och ta en fika.   
 
Ca. 15:00-15:30 påbörjar vi hemresan med avbrott för matuppehåll i Örnsköldsvik. 
 
 
Pris för boende inklusive frukost:      
 

Enkelrum  550/rum  
Dubbelrum  850/rum 
Trebäddsrum  1100/rum 
 
After Work-buffén kostar 149 kr 
 
Kostnad för bussresa 
 

Bussresan t/r kostar 200 kr/person för medlemmar/sambo.  
Nytillkomna medlemmar och övriga betalar 400 kr.  
 
Gör din anmälan så snart som möjligt. Sista anmälningsdag den 22 april 
 
 
 
Kostnad för bussresa betalas senast 29 april. Konto meddelas senare. 
 
Rum är preliminärbokade för 40 personer. Blir det för få anmälda blir resan inställd. 
Anmälan gör du till Anders Westerberg mobil. 073–0476239  
Mail: anders.westerberg@hotmail.se  
 
Välkommen till en trevlig resa med goda utsikter att fynda, på Ikea eller veteranmarknaden.  
 
Mvh Anders Westerberg, Ordförande Pite Moppers  


