Afbestilling: Se Bravo Tours’ hjemmeside.
Forsikring:

Kontakt Bravo Tours eller se mere på www.bravotours.dk

Tilmelding:

Tilmelding og betaling sker direkte til Bravo Tours, som
sender din billet.
Tilmeld dig via www.bravotours.dk, klik på aktiv ferie.
Ved tilmelding inden 1. maj 2018 er prisen 6.898 kr.
Ved tilmelding fra 1. maj 2018 er prisen 7.598 kr.
Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet.

Mini-vandreuge
Det græske fastland
Loutraki

Mini-vandreuge til Loutraki bliver kun genført, hvis der er
mindst 30 tilmeldte. Der er plads til max. 48.
Betaling:

I tilfælde af spørgsmål er du velkommen til at kontakte Heidi
Bentzen - tlf. 9627 3777 eller e-mail hbe@bravotours.dk

Afbud:

Se på Bravo Tours’ hjemmeside ved din rejser.
OBS: Ved afbud efter den 15. juni 2018 er der afbudsgebyr til
vandreugeteam på 650 kr.

Betingelser: Det forventes, at man deltager i det planlagte vandreprogram
og er i rimelig træning forud for opholdet. Turene
gennemføres med ca. 5 km/t - alt efter forholdene (ruterne er
prøvegået ugen før).
Turleder forbeholder sig ret til at henvise til et andet hold.
Det er frit, om man vil deltage i dagens vandretur.
Fridag:

Samme dag for alle.

Oplysning:

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Vandreteam
v/Uffe Vindum, tlf. 2972 2988 eller e-mail: info@vandreteam.

September 2018

Nærmere information fremsendes 15. august 2018

www.vandreteam.dk

Aktiv livsstil
Vandreteam

Det græske fastland
Ønsker du en anderledes og spændende aktiv ferie i september, tag med på
vores Mini-vandreuge til det græske fastland, Loutraki, hvor vi har
vandreture, morgengymnastik og eftermiddagsstræk på programmet.
Vi bo tæt på Loutraki, som er en gammel kurby – og de forhold er der stadig.
Men det er meget mere end det! Glæd jer til dejlige strande og masser af
skønne, græske spisesteder. I havnen vugger de små fiskerbåde side om
side. Atmosfæren er kort sagt unik – og her er virkelig en stemning, der gør,
at man kommer helt ned i gear.
Vi tilbyder 5 dage med Mini-vandreuge, hvor der er ruter på ca. 10 og 22 km
med turleder, samt morgengymnastik før dagens vandreture og
eftermiddagsstræk med anderledes udstræk.

Arrangør:

Vandreteam.
Vandreteam samarbejder med Bravo Tours om vores Minivandreuge til det græske fastland, Loutrakui. Bravo Tours er
teknisk arrangør.

Afrejse:

Torsdag den 13. september 2018 – afgang fra
Billund / BLL og Kastrup / CPH

Hjemkomst: Torsdag den 20. september 2018 - hjemkomst til
Billund / BLL og Kastrup / CPH
Ophold:

Hotel King Saron
Dobbeltværelse med all inclusive

Værelser:

Vi bor i dobbeltværelse med mulighed for tilkøb af
enkeltværelse.
Prisen er baseret på, at man bor i dobbeltværelse. Har man
ikke en ven eller veninde, man rejser med, er vi behjælpelige
med at prøve at finde en værelseskammerat, men vi kan ikke
garantere dette.

Pris:

6.898 kr. pr. person i dobbeltværelse
Enkeltværelse – merpris 2.200 kr. pr. uge
Tillæg for ekstra uge før eller efter 2.500 kr.
Tillæg for havudsigt pr. uge pr. person 200 kr.
Afbestillingsforsikring, se tilmelding
Årsrejseforsikring, se tilmelding

Vi har planlagt 1 dag med båd ud fra hotellet. Vi bliver sat af et sted derude
og går tilbage til vort hotel.
Der vil være mulighed for andre aktiviteter, hygge og socialt samvær. Der vil
være en dag uden vandretur/en fridag – samme dag for alle
Se meget mere om os på vores nye hjemmeside www.vandreteam.dk

Ovennævnte pris inkluderer:
- Flytransport fra Kastrup eller Billund t/r
- Bustransport fra lufthavn til hotel t/r
- Indkvartering som bestilt
- All inclusive
- Vandreture – 5 dage med turleder 10 eller 20 km
- Morgengymnastik
- Eftermiddagsstræk plus
- Diplom, mærker – og gode oplevelser.
Alle nu kendte afgifter

