TUNE UNGDOMSCENTER

Dato: 5/1 -18
Til familier knyttet til TUC
SkiTur 2018, uge 8, Mullsjö, Sverige
Så er vi kommet til TUC’s første skitur i mange år.
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 min. fra Mullsjö Alpin center.
Priser
19/2 til 21/2 (mandag til fredag)
TUC Medlem i 5 år
TUC Medlem i 3 år
TUC Medlem i <3 år
Forældre

600 kr.
1000 kr.
1400 kr.
2800 kr.

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

Information
Hvem kan deltage
Transport
Afgang
Hjemkomst
Lommepenge
Bagage
Indkvartering
Livet på Kolonien
Skiskole
Mere info
Mullsjö Alpin

Turen er primært for medlemmer, men forældre er også velkommen.
Vi kører derop i vores busser.
Mandag morgen kl. 0630
Fredag aften kl. 2200
Uledsaget børn kan medbringe max. 300,- svenske kroner. I skal selv veksle.
Deltagere som rejser med TUC’s busser skal begrænse samlet oppakning til 15 kg. Medbringelse
af egne ski skal aftales.
Vi skal bo i kolonien Vitehall, som består af forskellige rum og en sovesal. Kolonien ligger i et
naturskønt område, hvor man som familie også kan vælge at bruge dagene, og således kan man
også deltage i turen uden at stå på ski.
Alle skal hjælpe til omkring mad og rengøring. Vi spiser sammen morgen og aften og tager
madpakker med på fjeldet. Det er således en tur for deltagere, som ønsker at være en del af
fællesskabet.
Skiskole er med i prisen.
http://www.mullsjoalpin.se

Vitehall

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

TUNE UNGDOMSCENTER

Pakkeliste
Husk at pakke i bløde tasker som sportstasker, rygsæk og lignende.
2 par skisokker
1 eller 2 sæt skiundertøj
Varm Trøje
Joggingbukser
Vindtæt jakke
Skibukser eller ligende
Skihandsker eller luffer
Hue
Halstørklæde/halsedisse
Solbriller eller skibriller, hvis man har.
Solcreme, læbepomade
Lille rygsæk
Drikkedunk
Hjemmesko

Støvler til sne
Sengetøj
Håndklæde
Toiletsager
Viskestykke og karklud
Tæppe og en lille pude er en god ide at have med til
busturenKopi af sygesikringskort
Evt. medicin – skal afleveres til personalet med skriftlig
vejledning.
Beskeder medbringes i skriftlig form.
Personalet tager ikke imod mundtlige beskeder
og lignende ved afgang.

