
Familjeträff 2014 på Hotel Tylösand i Halmstad 
Boka upp 26-28 september	
	
Vem: Inbjudna till träffen är huvudmedlem och en (1) förälder. Huvudmedlem i 

föreningen är person som har diagnosticerats med Narkolepsi i samband med 
vaccinering med Pandemrix och har erlagt medlemsavgift. Ytterligare förälder 
samt syskon är välkomna till subventionerat pris. 

 
När:  Vi startar med lunch fredagen den  26:e  kl. 13.00 och avslutar innan lunch  

söndagen den 28:e september.  
 
Var: Hotel Tylösand är ett av Sveriges bästa konferenshotell och ligger längs den 

7km långa sandstranden 9km utanför Halmstad. 
 Vi har hela anläggningen för oss själva och kan bada i poolerna, spaa, och bara 

njuta! Vi bor i hotellrum. 
 
Varför: Vår förening växer, tyvärr. Vår ambition är  att vi alla ska kunna samlas vid ett 

tillfälle under året då vi tror att det är oerhört värdefullt att komma samman och 
utbyta tankar och erfarenheter med varandra. 

 
Program: Programmet  kommer att läggas upp på anmälningssidan och uppdateras efter 

hand. 
 
Kostnad:            Narkolepsiföreningen står för mat, logi, busstransfer samt alla aktiviteter som                  

utgör del av programmet. Detta gäller för huvudmedlem samt en (1) förälder. 
 

Ytterligare förälder samt syskon är välkomna till reducerat  pris: 
  Som familj för reducerat pris räknas 1 vårdnadshavare samt max 3 syskon. 

 För deltagare över 14 år är kostnaden 900kr per person.    
                          Barn under 14år  400kr per barn. 
                          Barn 0-5 år medföljer utan kostnad 

 
Önskar en huvudmedlem ha med sig ytterligare personer (t.ex. mor eller 
farföräldrar) så betalar dessa 2900kr per person (oavsett ålder). 
 

 
Anmälan: Ni anmäler er genom att gå in på http://www.narkolepsiforeningen2014.se/ 
                          Under anmälningsfliken finns det fält där ni ska fylla i namn samt ålder på 

syskon, speciella önskemål osv. Önskemålen kommer att i möjligaste mån att 
tillgodoses Då mötet avslutas innan lunch på söndag ingår inte lunch i priset. 
 
Sista anmälningsdag är 5/9 men varför vänta? Anmäl er idag!  
 
Anmälan är bindande, vid avbokning senare än 5/9 debiteras en avgift på 1500kr 
per person.  
 

Ser fram emot att träffa er alla! 
Välkomna! 
Hälsningar från Styrelsen 

 


