Aalborg Skiklub
Discounttur til Tignes, Frankrig, uge 6.

fra 01 til 10. Februar 2019.

Det er ekstra ordinært blevet mulig at lave en billig tur i uge 6 til Tignes i Frankrig
Hotellet: Vi skal bo på det 3 stjernede skandinavisk drevet hotel Curling beliggende midt i Tignes-Val Claret tæt på
skiområdet med 200 m til nærmeste pist og 2 min. til liften. Morgen buffet og 3 retters aftensmad serveres i
restauranten med udsigt til centrum af Tignes-Val Claret. Værelserne er alle med dusch/wc og balkon. Der er
loungeområde med egen bar udelukkende for hotellets gæster. I kælderen er der en bar som også er åben for udefra
kommende gæster.
Skiområdet: Byen ligger i 2100 meters højde og centralt i skiområdet Espace Killy, her udgør Tignes Val Claret

det ideelle udgangspunkt for skiløb i et af verdens bedste skiområder. Smukt beliggende mellem Tignes-søen
og GrandeMotte toppen og med skiløb alle årets 365 dage, finder du det perfekte afsæt til Europas mest
snesikre skiløb.Pisterne ender i byens hyggelige snedækkede centrum. Byen summer af liv om dagen og om
natten er Tignes kendt for det bedste natteliv i Espace Killy.
Skiområdet mellem Tignes og Val d’Isere betragtes som noget af verdens bedste. I dette område, kaldet Espace
Killy, findes over 300 km. perfekt tilrettelagt skiløb forbundet af et af verdens mest moderne liftsystemer.
Centrum for området er Tignes Val Claret. SuperTignes området dækker 150 km. spændende og varieret skiløb
med gode lange blå, røde og sorte pister. Offpistener ligeledes i verdensklasse. Til Val d’Isere går det ned over
nogle lækre lange røde og sorte skovpister.
Afrejse:

Med bus fra Aalborg fredag den 1. februar 2019, med fly fra Billund lørdag 2. februar 2019.

Hjemkomst: Med bus ankomst Aalborg søndag den 10. februar, med fly Billund lørdag den 9. februar.

Undervisn.:

Der tilbydes skiinstruktion i nødvendig omfang på denne tur, ønskes instruktion skal dette ske ved
tilmelding til turen ellers kan det ikke garanteres. Omfanget afhænger af antal deltagere.

Pris:

Prisen indeholder Bustransport tur/retur, inkl. ophold med halvpension samt liftkort i 8 dag til hele
området (Tignes + Val d’Isere)
Fly tur/retur med tranfer, inkl. ophold med halvpension samt liftkort i 6 dage til hele området (Tignes +
Val d’Isere)
Bus i dobbeltvær.(2 pers.) pr. pers.

kr. 6295

Fly i dobbeltvær. (2 pers.) pr. pers.

kr. 7395

Skibagage med fly pr. par ski /støvletaske: kr. 399

Rabat:

Opredning på 3 personers værelse.

kr. 500

Junior liftkort født mellem:
01-05-2014 – 30-04-2019

kr. 2000

01-05-2005 – 30-04-2005

kr. 500

Senior liftkort født mellem:

Forsikring:

01-05-1945 – 30-04-1954

kr. 500

01-05-1931 – 30-04-1945

kr. 2000

Det anbefales at der tegnes rejseforsikring med hjemtransport ved sygdom og afbestillingsforsikring
ved eget forsikringsselskab. Aalborg skiklub påtager sig ikke noget ansvar ved manglende forsikring.

Tilmelding: Senest den 31. oktober 2019. Depositum kr. 1500,- betales ved tilmelding
Spørgsmål:

Spørgsmål rettes til Poul Bluhm, mobil 40 52 75 89, hverdage mellem 08.00 og 10.00 samt 16.00 og
18.00 eller på mail. poulbluhm@gmail.com

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tilmelding til Discountturen Tignes. Frankrig
Jeg/vi tilmelder mig/ os til discountturen uge 2. 2019: med bus:____ fly:____
Antal par ski med fly______ ønskes instruktion: ja._____ nej. _____
Fødselsdag: ___________________
Medlems nr:______________ Tlf:____________________ e-mail: ____________________________
Adresse: _______________________________________
Navn voksen: _________________________________________________________________________
Navn voksen: _________________________________________________________________________
Bemærkninger: ________________________________________________________________________
Tilmelding sendes til:
Poul Bluhm på e-mail: poulbluhm@gmail.com
Depositum på kr. 1500,- pr. pers. indbetales til Spar Nord reg. 9366 konto nr. 4 573 252 484 (Husk at angive
navn på indbetaler)

Tilmeldingen er først gældende når depositum er registreret.

