SE LIGE HER:
FOR 6.495 kr. KAN DU FLYVE MED
KALUNDBORG SKIKLUB
TIL FRANSKE SERRE-CHEVALIER
I UGE 03-2019
Vi har i år booket 40 pladser på Langley Ski Lodge Vielle Ferme i Serre Chevalier,
som er beliggende i ca. 1.300 meters højde, og dermed meget snesikkert!
Vi har 13 dobbeltværelser samt 5 stk. 4-5 personers værelser. Hvis man kun er 2 personer i disse
værelser, skal der betales ”tomsengstillæg” på 1.995 kr. Dette tillæg bliver ikke opkrævet, hvis man
er 3 personer i værelset. Af hensyn til ægtepar bedes unge og singler arrangere sig i 3 eller 4
personers grupper ved tilmelding.
Prisen, der er væsentligt under markedsprisen, inkluderer følgende:
• Fly tur/retur Kastrup-Geneve med SAS, hvor der er afrejse fra Kastrup Lufthavn lørdag
12.01.19 kl. 17.25 og hjemrejse lørdag 19.01.19, fra Geneve Lufthavn kl. 20.20, og lander i
Kastrup kl. 22.20. Lørdag vil man således kunne løbe på ski frem til ca. kl. 14, hvor der
efterfølgende vil være mulighed for bad og omklædning på et par af hotellets værelser.
• Bus mellem Geneve Lufthavn og Langley Ski Lodge Vielle Ferme.
• 7 overnatninger på hotellet i værelser med eget bad og toilet.
• Halvpension bestående af en stor morgenmadsbuffet samt 3-retters aftenmenu.
• Guideservice med fast ugeprogram indeholdende bl.a.. pisterundvisning.
• 6 dages liftkort fra søndag til og med fredag.
• Børn under 2 år rejser og bor gratis.
• Børn der er ældre end 2 år og ikke fyldt 12 år betaler 4.995 kr.
• Liftkort lørdag for en voksen koster ca. 280 kr. og for et barn ca. 240 kr.
• Skifragt på flyet koster 350 kr. tur/retur. Mad på flyet koster 220 kr. tur/retur.
Tilmelding senest 01.10.18 og kun via Kalundborg Skiklubs hjemmeside på
www.kalundborgskiklub.dk
Nye medlemmer kommer først i betragtning efter indmeldelse og betalt kontingent via klubbens
hjemmeside. Årskontingentet er 250 kr. for første familiemedlem, 150 kr. for efterfølgende, dog
max. 550 kr. for en hel familie.
Man skal selv sørge for forsikring!!
Yderligere information ved:
Jens Ole Jacobsen
Formand for Kalundborg Skiklub
Mobil: 40 297 497.

