FLYV TIL
FRANSKE VAL D´ISERE
I UGE 04-2020 MED
KALUNDBORG SKIKLUB
FRA KUN 4.295 kr.!!

Kunne du også tænke dig at løbe på ski i alperne, men er træt af at tilbringe 2 døgn
af din ferie i en bil eller bus ??
Så har Kalundborg Skiklub et alle tiders tilbud til dig i uge 04 – 2020.
I år har vi booket 59 pladser på Hotel Grand Nord, som er et rigtig hyggeligt 2stjernet alpehotel beliggende på en parallelgade til hovedgaden med ca. 5-10
minutters gang til lifter, gratis skibus, forretninger m.m.
Værelser og priser som følger:
Der er 1 stk. dobbeltværelse med plads til 4 personer som koster 4.295 kr. per
person ved 4 personer.
Der er 3 dobbeltværelser med plads til 3 personer til 5.195 kr. per person ved 3
personer.
Der er 9 dobbeltværelser, simpel standard, uden balkon til 5.795 kr. per person.
Der er 1 standard dobbeltværelse uden balkon til 6.095 kr. per person.
Der er 13 dobbeltværelser med balkon til 6.895 kr. per person.
Tomsengstillæg på 1.895 kr. Skitransport t/r på 420 kr.
Børn under 12 år får op til 2.000 kr. i rabat, afhængig af værelsestype.
Børn under 2 år kommer gratis med.
Prisen inkluderer følgende:
Fly tur/retur Kastrup-Geneve med SAS, hvor der er afrejse fra Kastrup Lufthavn
lørdag 18.01.20 kl. 17.20 og hjemrejse lørdag 25.01.20, hvor vi flyver fra Geneve
Lufthavn kl. 20.20 og lander i Kastrup ca. kl. 22.20. Om lørdagen vil man således
kunne løbe på ski frem til ca. kl. 14, hvor der efterfølgende vil være mulighed for
bad om omklædning på et par af hotellets værelser.
- Bus mellem Geneve Lufthavn og Langley Hotel Grand Nord i Val d´Isere.
- 6 overnatninger på Langley Hotel i værelser med eget bad/toilet.
- Halvpension bestående af stor morgenmadsbuffet samt velsmagende 3-retters
aftenmenu.
- Guideservice med fast ugeprogram.

- 6 dages liftkort. Kan opgraderes til lørdag for ca. 370 kr.
Val d´Isere ligger i 1.850 meters højde og skiområdet er et af Europas mest snesikre
og største med 300 km. alpine pister, hvor man kan stå på ski i helt op til 3.450
meters højde. Der er 23 grønne, 61 blå, 46 røde og 25 sorte pister som er forbundet
med 90 lifter. Endvidere er der 2 snowfun-parker og 44 km. langrendsløjper.

Tilmelding senest 06.10.19 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.

