TUNE UNGDOMSCENTER
D10/2 2020
Til familier knyttet til TUC

SkiTuren 2020 – Aflyst

Dato: 13/11 -18

Det
er med
stor beklagelse, at vi må aflyse dette års skitur.
SkiTur 2019, uge
8, Mullsjö,
Sverige
Så er det tid til årets skitur.
Aflysningen sker grundet manglende sne i hele Syd Sverige.
Vi skal stå på ski ved Mullsjö Alpin center, som ligger små 5,5 timers kørsel fra TUC.
Vi skal bo i kolonien Vitehall i Kyrkekvarn
ca. 25
fra Mullsjöser
Alpin
Bakken
påmin.
Mullsjö
pt.center.
sådan ud:
Priser
19/2 til 21/2 (mandag til fredag)
TUC Medlem i 5 år
1200 kr.
TUC Medlem i 3 år
1800 kr.
TUC Medlem i <3 år
2100 kr.
Forældre
2800 kr.
Betaling af turen kan ved ønske deles op i
indskud og rater.

Beskrivelse
I prisen indgår 5 dage på ski, 4
overnatninger, skiudstyr, liftkort, transport
og fuld kost. Transporten skal vi hjælpes
ad med.

Ikke inkluderet
Forsikringer, Slik
Information
Det var planen,
at hvis Mullsjö ikke havde ordentlig sne, så
Hvem kan deltage
Turen er primært for medlemmer, men forældre er også velkommen.
daglig
kører fra kolonien, og op til nogle af de
Transport ville vi på
Vi kører
derop basis
i vores busser.
Afgang
Mandag morgen kl. 0630
andre skibakker
i Syd Sverige. Den plan bliver dog ikke aktuel,
Hjemkomst
Fredag aften kl. 2200
Lommepenge
da de andre
Uledsaget
bakker
børn kanheller
medbringe
ikke
max.har
300,- fået
svenske
sne.
kroner.
Valåsen,
I skal selv veksle.
som har
Bagage
Deltagere som rejser med TUC’s busser skal begrænse samlet oppakning til 10 kg. Medbringelse
lavet mest
kunstigt
sne, er for os ikke i spil, da den er for langt
af egne
ski skal aftales.
Indkvartering
Vi skal
bo i kolonien
består af forskellige
rum og enhar
sovesal.
fra hytten
i forhold
tilVitehall,
dagligsomtransport.
Samtidig
de Kolonien
kun enligger i et
naturskønt område, hvor man som familie også kan vælge at bruge dagene, og således kan man
smal stribe,
somi vi
holder.
også deltage
turentvivler
uden at ståpå
på ski.
Livet på Kolonien
Allesom
skal hjælpe
til omkring
og rengøring.
Vi spiser
sammen morgen
og aften og tager
Tilmeldte
allerede
harmad
betalt,
vil få
returneret
det fulde
madpakker med på fjeldet. Det er således en tur for deltagere, som ønsker at være en del af
beløb påfællesskabet.
nemkonto.
Skiskole Vi vælger
Skiskole
er med i turen
prisen. helt ned, da turen er solgt som en
at lukke
Mere info
http://www.mullsjoalpin.se
SkiTur, og forholdene er nu således, at der ikke kan blive kørt
Mullsjö Alpin

ski i år.

Vitehall

Vi arbejder på en kreativ løsning for brugen af hytte, således at
den måske kan komme familier tilknyttet Tune UC til gode
alligevel.

Tilmelding
Tilmelding sker direkte til Madsen på tuc@greve.dk

Venlig hilsen
Madsen

Dette var aldrig sket, hvis Voldborg stadig styrede DMI

