Indbydelse til GYMNASTIKTUR
DGI´s Blume arbejdsgruppe inviterer voksne gymnaster til en
gymnastikoplevelse ved:
Blume Gymnastik Festival – Grand Canaria 2019.

Vi holder fast i hotellet: Vistaflor Maspalomas
https://www.spies.dk/de-kanariske-oer/maspalomas/vistaflor?galleryOpen=true
Vi boede der igen sidste år, og vi synes at dette hotel et dejligt sted.
Bungalows i 2 etager. Det giver lidt mere plads til dem, der evt. skal/vil bo 3
sammen.
Ang. Trænings muligheder ligger der nogle tennisbaner tæt ved hotellet, som vi
lejer 2 af hver dag til den daglige træning.

Blume Gymnastik Festival på Gran Canaria 2019
Afrejse:
Fly Thomas Cook Airlines
København - Las Palmas 23.11.2019 kl. 8.15 Ankomst 23.11.2019 kl. 12.35
Billund - Las Palmas 23.11.2019 kl. 7.20 Ankomst 23.11.2019 kl. 11.40
Hjemrejse:
Fly Thomas Cook Airlines
Las Palmas Las Palmas -

Deltagerpris

København 30.11.2019 kl. 13.55 ankomst 30.11.2019 kl. 20.05
Billund
30.11.2019 kl. 12.50 ankomst 30.11.2019 kl. 18.40

Samlet pris kr. 5.775,-

Betaling af depositum på kr. 2.000,- sker ved onlinetilmelding.
2. rate kr. 3.775 opkræves omkring 1. september 2019.
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Krav/forventninger:

Der er træning hver dag fra kl.10 til 12 samt 2-3 aften-opvisninger.
Du skal være aktiv i dette forløb.
Den første træning /information finder sted:
Lørdag den 23.nov.2019 kl.ca. 16.00.

Tilmeldingen:

Tilmeldingen åbner torsdag den 6.juni 2019 kl.14.00
HUSK: at angive præcis det navn, som står i dit pas
En evt. senere rettelse er for den enkelte deltagers egen regning.

Bemærk: Du er først tilmeldt turen, når du har betalt depositum!
Det sker i forlængelse af tilmeldingsproceduren.
Da vi har erfaret fra tidligere år, at turen er udsolgt i løbet af kort tid,
anbefaler vi, at du allerede nu beslutter dig for deltagelse i turen, således at evt. tilmelding kan foretages den 6. juni fra kl. 14.

Onlinetilmelding på dette link: HER

Prisen omfatter:

Flyrejse tur/retur
Bus fra lufthavn til hotel tur/retur
Mad ombord på flyet
Indkvartering på 2-værelses lejligheder (excl. Morgenmad)
2 timers træning hver dag på lejede baner.
Deltagergebyr til Blume Festival (40 eur)
Afhentning i bus fra hotel til opvisningssted
Deltagelse i opvisninger ved festivallen
Rejseforsikring: På rejsen er alle deltagere dækket af DGI´s kollektive
rejseforsikring.
Ønsker du en afbestillingsforsikring, skal du selv tegne denne, evt. via
dit private forsikringsselskab.

Side 2

Øvrige oplevelser:

Der er mulighed for at deltage i andre oplevelser, som er for egen regning. Tilmelding/betaling til dette sker, når I er kommet til Gran Canaria.

Instruktører:

Anna-Lise Zacho
Dorte With
Mogens Johansen
Marianne Asp

Rejseleder:

Anna- Lise Zacho, Marianne Asp og Mogens Johansen.

Tilmeldingsfrist:

Senest den 10.august 2019 efter først til mølle princippet.
Der plads til 100 deltagere.
Tilmeldingen er bindende.

Yderligere spørgsmål:

Anna-Lise Zacho tlf. 40 91 46 32

Vi glæder os til at modtage din tilmelding

De bedste hilsner
DGI´s Blume Arbejdsgruppe
Anna-Lise Zacho, Mogens Johansen, Marianne Asp
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