Vi gentager succesen !

Familieskitur til
Tjekkiet
Hobro Skiklub arrangerer igen i år en kørselv-skiferie i uge 7 2019 målrettet børnefamilier, men turen er åben for alle.
Turen går til Černá hora (Jánské Lazné) i
Tjekkiet. Der er plads til 55 deltagere.
Vi skal bo på Hotel Hela i byen Velká Úpa,
hvor der er et lille pisteområde bag hotellet.
Der er 5-10 min. kørsel til skiområdet Pec pod
Snĕžkou. Skiområderne Jánské Lazné og Pec
Pod hænger sammen via en snowcat (Skitour)
Hotellet er ægte tjekkisk - hygge og øl er
vigtigere end komfort :-)

UGE 7
2019
7 nætter - halvpension:
Voksen:

3290,-

Børn 12-17 år: 2540,Børn 6-11 år

1940,-

Børn 3-5 år:

700,-

Børn 0-2 år:

500,-

Familiepakke liftkort - 7 dage:
2 voksne + 1 barn: 3120,2 voksne + 2 børn: 3500,2 voksne + 3 børn: 4700,(børn på 0-5 år tæller ikke med i pakken)

(6 dages liftkort kan arrangeres der er dog kun lille prisforskel)

Hotel Hela
7-dages liftkort (individuelt)

Der går skibus fra hotellet lige uden for døren.

Voksen:

1400,-

Hotellet råder over forskellige typer af værelser og ikke
så mange store værelser, og som familie skal man være
indstillet på evt. at skulle sove på 2 værelser.

Senior (+63):

1200,-

Området råder sammenlagt over 40 km. pister og er de
Indsæt billedteksten her.
senere år opgraderet med kabinelift, 6-stolelift
og bedre
stolelifte. Der er snekanon på 81% af området.
Læs meget mere om området her:
https://www.skiresort.cz/en/

Børn 12-17 år: 1200,Børn 6-11 år:

950,-

Børn 0-5 år:

0,-

Alle liftkort inkluderer nat-ski
alle dage på pisten lige bag hotellet.

Dato:
9.– 16. februar 2019.
Ankomst til hotellet
lørdag.

Liftkort:
Dækker 7 dage fra lørdag
til fredag.
Depositum:

Skiinstruktion fra søndag
morgen.

1000,- kr. pr. voksen, som
betales ved tilmelding.

Ski-instruktion:

Refunderes ikke.

Der vil være obligatorisk
instruktion for alle børn
4 * 3 timer på niveaudelte hold.

Krav for deltagelse:
Medlemskab af Hobro
Skiklub er et krav for at
deltage i turen.

Ligeledes vil der være
mulighed for tilkøb af
voksen-undervisning 2
gange i ugen.

Parkering:
150,- kr. for hele ugen,
ved eller lige omkring
hotellet.

Bowling
Ved hotellet ligger en bowlingbane, så der er mulighed for en
familiær dyst.
Infomøde:
Der vil blive afholdt et informationsmøde i januar, hvor I kan
hilse på de andre turdeltagere og
instruktørerne og få mere info
om kørsel, skihold, lokale tips,
hotellets faciliteter og lign.

Følg også med på Facebook:
Hobro Skiklub - ski for alle

DER ÅBNES FOR TILMELDING
17. AUG. KL. 18 VIA DETTE LINK:
https://goo.gl/forms/86joHNiNQij5gMWI2

Samtidig indbetales depositum 1000,- kr. pr.
voksendeltager på kontonr. 9815 4583649560
Man er først tilmeldt, når depositum er betalt.
Yderligere info: cvborup@live.com ell. mobil 20 35 52 12

Turleder: Charlotte Veng Borup
Læs om sidste års tur i de seneste
numre af Skinyt, som du finder
på www.hobroskiklub.dk

