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Stotens Järnvögor

sJ-onsrälldo sko ändro AvtöNtNGSADRESSEN hos
AVtÖNINGSRAPPORTöREN

öVRIGA - Vidodressändring - vguppgeAtlTlD
prenumerotionsnummet!

32

För Dig som väljer 4-dagarsresan rekommenderar vi en
avgår kl 13.00 från Hotel Prince of Wales. Förmiddagen

3 timmars rundtur med buss
kan då utnyttjas för shoPPing,

Priset inkluderar:

- hyttplats ombord

- samtliga måltider ombord
fr o m middag avresedagen t o m
frukost ankomstdagen. Måltider-
na serveras i matsalen

- plats i dubbelrum med första
Irukost på Hotel Prince of Wales
eller Regent Palace

..- transport från båten till hotel-
1et och åter

- drickspengar till båt- och ho-
te1lpersonal.

i London. Den kostar 15 kr och

[ilED §JT rtIt IONDOT{

Speeialerbjudand,e i samarbete meel SJ ReSebyfå organisation

Svenska Lloyd-kryssningar hösten-vintern:våren 1972*13

Avresedagar från Göteborg kl 17,30

"Saga"

4-dagars

Pris 165 kronor

5-dagars

Pris 215 kronor

9-dagars

Pris 380 kronor

1 dag i London
2 dagar och 1

natt i London
6 dagar och 5
nätter i London

L972
Aug 20 29

Sept t2 26 2l 26

okt 10 24 5141928 5101924

Nov 727 211162530 2 7L62130

Dec 5 914 514

1973
Ja.n 611 2

Feb L5 2A 124 1 61520

NIars 620 t10752429 1 6152029

Specialpriserna gäller för järnvägsanställda och SJ pensionärer samt för familjemedlemmar' som reser tillsam-

mans med järnvägsanställd eller pensionär. Om möjligt erhålles dubbelhytt ombord (besked endast vid in-

checkningen). Inga tilläggspriser gäller för bättre hytt eller hotell'

Sa här enkelt beställer Du resan:

Sänd in beloppet på postgiro 45727t-1 (SJT, Box 884, 101 32 Stockholm). Ange namn på deltagarna, bostads-

adress, tjanstestaile, ,"rr,*rrrrurudag (t ex Karl Karlsson, X-vägen 00, 000 00 Å-stad, tåSx, ! {?S"t:. 5/10 215

kr). Vi bekräftar beställningen senast 10 dagar före avresan. Bekräftelsen .vibar Du upp vid Skandiahamnen

före avresan och erhåller där Din biljett med hotellkupong.

Ange gärna ett alternativt
naturligtvis har förtur.

resdatum om Du kan. Det kan vara fullbokat eftersom de som betalar fullt pris


