INFORMATION 2 SEP. OM 53e HÖST ÖST -RESANS EV. GENOMFÖRANDE 12-22 NOV, 2020.
Jag tycker idag att jag under de 2 senaste veckorna blivit mer pessimistisk om resans
genomförande. Sålunda har nu också Ungern blivit stängt.
Om vi skall kunna genomföra resan, tycker jag att detta inte kan bli klart förrän tidigast ca en
månad före resans början – alltså i mitten av oktober. Och det är kanske för sent för
kryssnings-företaget?
Men vi måste ju dessutom vara ca 100 deltagare för att resan skall kunna genomföras. Jag
tycker emellertid inte att det är lämpligt med seriösa anmälningar ännu.
Kanske kan vi göra så här: De som nu känner att de vill vara med på resan, anmäler till mig
på enklaste sätt senast måndag 14 sep. Det är således inte fråga om någon seriös anmälan
och Ni skall absolut inte betala någon anmälningsavgift till WWOP. Det finns sedan tidigare
flera sådana intresse-anmälningar.
Med vänlig hälsning för WWOP from Peo – wwopeo@gmail.com och 0707 228523.

INFORMATION 2nd SEPTEMBER ABOUT POSSIBLE REALIZATION OF THE 53rd AUTUMN
EAST TOUR 12-22 NOV, 2020.
During the latest 2 weeks I have been more peesimistic about our tour. Now is also Hungary
closed.
If we want to organize the tour, we can decide that earliest about one month before the
start of the tour – in the middle of October. And perhaps is that date too late for the cruiseship?
But we must also have about 100 participants for the tour. And now it is too early for serious
entries.
Perhaps we can do like this: Those, who now feel, that they want to take part in the tour,
enter to me in the simpliest way latest on Monday 14th Sep. Those entries are not serious,
and you must absolutely not pay entry-fee to WWOP. Already we have such entries.
With best regards for WWOP from Peo – wwopeo@gmail.com and +46 707 228523.

