Skal du med?
Faktisk er sommeren ikke rigtigt startet, men alligevel er det tid til at planlægge næste års skiferie.
Vi er jo skiferie-hungrende, eftersom vi ikke kom af sted her i 2017 pga. den nok så bekendte
sundhedsplatform, og valget faldt på den gamle kending – Valloire.
Kort fortalt
Du kan vælge om du vil flyve eller køre selv.
Med fly er der Afgang fra DK lørdag d. 20. januar og hjemkomst lørdag d. 27. januar.
Efter en flyvetur på nogle timer og dernæst en bustransfer, havner vi sidst på aftenen i Valloire.
Hvis du kører selv skal du ankomme lørdag d. 20. januar og afrejse lørdag d. 27. januar.
Transporten er selvfølgelig for egen planlægning og regning.

Vi bor på Hotel Les Gentianes, som ligger midt i byen lige overfor byens kirke og fredagsmarkedet.
Der er halvpension med morgenbuffet og 3-retters aftenmenu. En enkelt aften spises ude i byen, for egen
regning, da køkkenet er lukket om onsdagen.

6 dages liftkort er inkluderet, men der er selvfølgelig mulighed for tilkøb af en ekstra dag.

Om Valloire
Meget charmerende alpeby, som ligger i 1400 m’s højde. Valloire har 150 pistekilometer fordelt over 3
bjergmassiver og 70% af området ligger over 2000 m, så det betyder stor snesikkerhed. Desuden er der
sneskulptur/isskulptur konkurrence i ”vores” uge. Det plejer at være meget fascinerende at følge.
Prisen
Medlemmer af HH82: 7.399 kr. pr person med fly
Medlemmer af HH82: 4749 kr. pr person ved ’kør selv’
Ikke-medlemmers pris er 500 kr. oven i medlemsprisen
Skiudstyr
Medbringer du selv ski/støvler, er det vigtigt, at du bestiller det på forhånd hvis du skal flyve. Det skal stå på
rejsebeviset, da du ellers risikerer at måtte efterlade det i lufthavnen.
Det koster 399 kr. for ski og støvler.
Rejser du med fly må du medbringe 20 kg bagage – og det er inkl. håndbagage.

Leje af ski og støvler for 6 dage
Bronze

640 kr.

Kun ski:

470 kr.

Sølv

760 kr.

550 kr.

Guld

880 kr.

680 kr.

Platin

1000 kr.

790 kr.

Forsikringer

Du skal selv sørge for, at du er dækket ind med afbestilling, hjemtransport og ulykkesforsikring.
For medlemmer
Turen arrangeres naturligvis for foreningens medlemmer, men skulle der være pladser til overs, fylder vi
pladserne med medlemmernes familie. Skulle der stadig være ledige pladser, fyldes de op med ansatte
ikke-medlemmer, venner og bekendte. Medlemmer, som ønsker at invitere familie, venner eller bekendte
med på turen, skal kunne stå helt inde for disse, ligesom medlemmet hæfter for eventuelle udeståender,
foreningen måtte få hos de inviterede.
Først til mølle!
Vi har ca 20 pladser, så tøv ikke…
Tilmelding – og derefter?
Nedenstående blanket fremsendes til:
Linda Peschardt, afd. 239 – så den er fremme senest d. 1. september 2017
Samtidig bedes du indbetale depositum på 1000 kr. pr. person til: reg 5342 konto 0327611
Restbeløbet på rejsen vil blive opkrævet ultimo oktober.
Tilbagebetaling af indbetalte penge kan kun finde sted, hvis pladsen overtages af anden deltager (der
fratrækkes dog et ombookingsgebyr)
Spørgsmål?
Så er du velkommen til at kontakte en af os arrangører:
Linda Peschardt: linda.peschardt@gmail.com, linda.peschardt@regionh.dk
Annette Witt: annette.witt@regionh.dk

Vi holder sommerferie I uge 30-32. Hvis du har spørgsmål i denne periode, svarer vi hurtigst muligt derefter.
Kom ud af starthullerne – udfyld tilmeldingsblanketten – og send den nu.

Ja tak, jeg vil gerne tilmelde mig HH82-skituren til Valloire i uge 4, 2018.

Navn:

Fødselsdato:

Afsnit:

E-mail (vigtig):

Tlf:

Adresse:

Postnr:

Jeg ønsker også at tilmelde følgende familie/venner:
Navn:

Føds.dato:

Navn:

Føds.dato:

Navn:

Føds.dato:

Navn:

Føds.dato:

Jeg ønsker kun at deltage, hvis der også bliver plads til min familie/venner (sæt X):

Skriv Navn/e ud for henholdsvis transport og udstyr:
Transport:

Jeg/vi kører selv; Navn/e:
Jeg/vi ønsker at flyve; Navn/e:

Udstyr:

Jeg/vi medbringer selv ski; Navn/e:
Jeg/vi lejer ski i Valloire; Navn/e:

Sendes til: Linda Peschardt, afsnit 239, så den er fremme senest fredag d. 1. sptember
Eller mail oplysningerne til Linda på ovenstående adresse.

