INFORMATION 19 AUG. OM 53e HÖST ÖST RESANS EV. GENOMFÖRANDE 12-22 NOV, 2020
Beträffande Donau-kryssningen 13-20 nov. så har vi försökt att flytta fram
kontraktskrivandet till 1 okt, men kryssnings-företaget har meddelat att senaste datum för
detta måste vara 15 sep.
Men för att kryssningen skall kunna genomföras krävs ju tillstånd att besöka de 5 länderna
AUT, SVK, HUN, SRB och BUL. Såsom jag uppfattat det är det just nu ännu inte tillåtet för oss
att besöka SVK och BUL, kanske inte heller AUT?
Och det finns ju länder som har återinfört resebegränsningar, så då är det ju svårt att veta nu
eller i september vad som kommer att gälla i mitten av november.
Om kryssningen kan genomföras, vill vi ha ”vår” Carlund-buss med på resan. Därför är
planerna nu, att Carlund-bussen avgår från Partille i Göteborgs NÖ. delar torsdag morgon 12
nov. och sedan passerar Malmö, Köpenhamn, Gedser, Rostock, Berlin, Dresden och Prag på
vägen mot Wien. Vi planerar övernattning 12-13 nov. mellan Dresden och Prag.
Under kryssningen 13-20 nov. utnyttjar vi sedan Carlund-bussen för transporterna från
kryssnings-båten till OL-tävlingarna och tillbaka. Efter kryssningen planerar vi en OL-tävling
vid Wien fredag fm. 20 nov och en 2-dagars-tävling i norra Tyskland lördag-söndag (21-22
nov), så att bussen kan vara framme. i Göteborg söndag kväll 22 nov.
Men det kommer också att vara möjligt att ”bara” vara med på kryssningen, och då kan
dessa deltagare resa till och från Wien med flyg, tåg eller bil. Men jag råder Er att vänta med
flyg- och tåg-bokningar tills det blir klart att kryssningen kan genomföras.
I början av september planerar jag att återkomma med ytterligare information och ser det
då bra ut blir det kanske möjligt att anmäla sig till resan.
Jag vill också passa på att tacka för alla grattis på min födelsedag igår. Av min sambo Ulla fick
jag som födelsedagspresent en 3 timmars paddeltur, då vi kajak-paddlade ca 4
distansminuter och för första gången på 87 år besökte Kvinneholme, som är den enda ön i
Kristianstads enda sjö – Hammarsjön. Och vi överlevde.
Vänlig hälsning Peo – wwopeo@gmail.com och 0707 228523.

INFORMATION 19th AUGUST ABOUT POSSIBLE REALIZITION OF THE 53rd AUTUMN EAST
TOUR 12-22 NOV, 2020.
Concerning the Donau-cruise 13-20 Nov. we have tried to move the contract-writing to 1st
Oct, but the cruise-company has informed, that the latest date must be 15th Sep.
But if the cruise can be organized we must have permissions to visit the 5 countries AUT,
SVK, HUN, SRB and BUL. As I know it is not yet allowed to visit SVK and BUL, perhaps also
AUT.
And there are countries, which have reintroduced travel-limits, so it is now or in September
difficult to know what is possible in the middle of November?

If we can realize the cruise, we want to bring ”our” Carlund-bus with us. Therefore our plans
are to leave Partille (NE. part of Gothenburg) Thursday morning 12th Nov. and after that we
pass Malmö, Copenhagen, Gedser, Rostock, Dresden and Praha on our way to Wienna. We
plan accommodation 12-13 Nov. between Dresden and Praha.
During the cruise 13-20 Nov. we use the Carlund-bus for transports from the cruise-ship to
the OL-competitions and back. After the cruise we plan a competition near Wienna on Friday
morning 20th Nov. and a 2-days-competition in northern Germany Saturday-Sunday (21-22
Nov), so the bus can reach Gothenburg on Sunday evening 22nd Nov.
But it can also be possible with ”only” participation in the cruise, and those participants can
travel to and from Wienna with flights, trains and cars. But our advice is to wait with such
flight- and train-bookings until it is clear, that the cruise can be realized.
In the beginning of September I plan new information and if the future looks good it can be
possible with entries to the travel.
Also many thanks for all gratulations to my birthday yesterday. My live-in Ulla gave me as a
birthday-gift a 3 hours´ paddle-tour, when we kayak-paddled about 4 nautical miles and for
the first time during 87 years visited Kvinneholme, which is the only island in Kristianstad´s
only lake – Hammarsjön. And we survived.
With best regards Peo – wwopeo@gmail.com and +46 707 228523.

