IVV-OLYMPIADEN 2013
Trondheim Turmarsjforening arrangerer tur til IVV-OL i Val Gardena 2013.
OL har åpningsseremoni tirsdag 25.juni, og avslutning lørdag 29.juni.
Turen blir gjennomført med følgende opplegg:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Reise:
Søndag 23.juni: Avreise Trondheim. Fly til München. Buss til Selva di Val Gardena.
Søndag 30.juni: Avreise Selva Gardena. Buss til München. Fly til Trondheim.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Pris:
Turen er beregnet å koste 8-9.000,- kroner. Dette inkluderer flyreise VærnesMünchen T/R, buss München Selva T/R, overnatting 7 dager i dobbeltrom på
4-stjerners hotell m/frokost og middag, samt startkontingenter.
Alle detaljer er ikke på plass ennå, og endelig pris blir fastsatt etter at vi bl.a. har fått
oversikt over billettkostnadene.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Påmelding:
For å få tak i billigst mulig flybilletter, ber vi om at interesserte melder seg på snarest.
Vi kjøper billetter etter hvert som påmeldingene kommer inn. Pr 10.09.2012 er prisen
på billett Trondheim-München ca kr 2.700,-, og den forventes å stige utover høsten.
Påmelding skjer KUN med å betale inn depositum på kr 3.200,- til:
Trondheim Turmarsjforening
Postboks 5469 Lade
7442 Trondheim
Kontonr: 0539 15 54317

Oppgi fødselsdato, samt et telefonnr vi kan nå deg på.
Send mail eller ring til undertegnede for å sikre at påmeldingen registreres.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!
Billettene blir kjøpt i navnet til hver enkelt. Det er billigbilletter som ikke kan avbestilles
eller kanselleres. Sørg derfor for å ha gyldig avbestillingsforsikring i tilfelle sykdom.
For å holde kostnadene nede, må det påregnes reise med forskjellige fly og ruter,
som kan medføre noe ventetid underveis.
Turen er i utgangspunktet begrenset til 55 plasser, i første omgang forbeholdt
medlemmer av Trondheim Turmarsjforening. Etter 15.oktober blir ev. ledige plasser
lagt ut for vanlig påmelding. Vi noterer alle påmeldinger etter 'Først til mølla'prinsippet. Ikke-medlemmer kan gjerne betale straks for å være først i køen.
Hvis noen må trekke seg fra turen, eller ikke får plass, får de tilbake innbetalt beløp,
unntatt ikke-refunderbare billettutgifter og startkontingent.
Spørsmål rettes til:
Per H. Sæbø, Leder Turkomiteen TTMF
Tlf 97062458, perhsabo@ntebb.no

IVV-OL i Val Gardena - Info 10.10.2012
Bekreftelse
Trondheim Turmarsjforening bekrefter hermed at du har plass på vår tur til IVV-OL i juni
2013.
Det er anskaffet flybillett T/R Trondheim - München, og det er reservert hotell i Selva di Val
Gardena.
Hotellet heter Somont hotel, og har nettside http://www.hotelsomont.com/en/hotel.html
Depositum
Ved beregning av depositum ble dessverre hotellet ikke tatt med, fordi vi på det tidspunktet
ikke var kommet langt nok i planleggingen. I tillegg ble flybillettene litt dyrere enn antatt.
Vi ser oss derfor nødt til å kreve inn inn ekstra depositum på kr 1.300,- pr person.
Dette bes betalt inn snarest, senest innen 20.10.2012 til samme konto som før,
0539.15.54317, Trondheim Turmarsjforening, Boks 5469, 7442 Trondheim.
Reiseopplegg
Pga billettprisene er det lagt opp til flere forskjellige reiseruter og avganger. Det blir to
busstransporter fra München til Val Gardena, en ved lunchtider og en om ettermiddagen.
Likedan blir det en avgang tidlig morgen og en ved lunchtid på hjemveien. Mer detaljer om
dette når det nærmer seg

Det er nå 60 påmeldte, og vi har fortsatt 3 ledige plasser på hotellet.
Spørsmål rettes til Per H. Sæbø, mail perhsabo@ntebb.no, tlf 97062458.

OBS!
Hvis du/dere har mail, send meg en note til perhsabo@ntebb.no. Da er det lettere
og billigere å kommunisere.
Per H.

Trondheim Turmarsjforenings tur til IVV-OL i Val Gardena.
Vi ønsker alle velkommen til OL-tur 2013.
Turen går med fly fra Trondheim til München, med flybytte i Amsterdam.
Det kan være noe knapp tid til overgangen i Amsterdam, særlig for pulje 2. Sørg derfor for at dere ikke somler,
men går direkte til avgangsgate-en til München!
Ved ankomst München blir vi hentet av busser som kjører oss til hotellet i Selva di Val Gardena. Underveis blir
det en pause for kaffe og en matbit.
Hotellet heter Somont, og drives av familien Rudiferia. Vi har det beste inntrykk av hotellet hva service angår.
De har planlagt å servere middag til oss når vi er vel framme. Første pulje serveres kl 1900, og andre pulje får
middag når de har sjekket inn. De i andre pulje som synes det blir for sent, får velge om de vil spise middag
underveis på bussturen. Reiseledere melder fra til hotellet om ev spising.
Romfordelingen er bekjentgjort tidligere. Til alle som ikke er ektepar eller samboere har vi bestilt separate
senger, og regner med at det går i orden.
Etter at alle er ankommet, har vi tenkt å ha en samling i spisesalen med noe i glasset og litt orientering om
oppholdet. Dette blir nok etter kl 2200 en gang.
Vi har halvpensjon på hotellet, dvs at frokost og middag er inkludert.
Litt info fra hotellet:
Welcome to the Hotel Somont! We hope that you will have an enjoyable stay.
We are delighted to provide you with the following information for your convenience:
Breakfast from 7:30 to 10:00.
Dinner from 19:15 to 20:30
Swimming pool from 8:00 to 19:00
Wellness centre from 15:00 to 18:30.
Bar 7:00 to 23:00.
Our rooms should provide you with optimal comfort. However, if you notice any deficiencies upon your arrival,
please let us know immediately. If damage is noticed after you have left, we will be obliged to charge you for it.
Our premises were furnished and decorated to create an inviting, comfortable and familiar environment for you.
The decorations and furnishings are not toys or playthings and we would ask you to respect that. If any wilful
damage is caused to our furnishings, we will have to charge you for it.
If you suffer from any food intolerances, we would ask you to let us know as soon as possible, so that our chefs
can make adjustments accordingly.
Our breakfast buffet offers many choices, but it is intended only for immediate consumption. If you need to take
bread rolls with you, please consult our staff. A roll filled with bacon, ham, salami or cheese costs 3 Euros and
a packed lunch with a filled roll, a piece of fruit and a drink is available for 6 Euros. Please note, we do not serve
tap water in the dining room, thank you for understanding.
Som tidligere nevnt har vi planlagt en tur opp i høyden enten mandag eller tirsdag. I følge værmeldingen på
yr.no vil det regne en del på mandag, så kanskje tirsdag er det beste valget. Åpningsseremonien starter kl
1700, og da skulle turen godt og vel være unnagjort.
Programmet er meget allsidig, se baksiden her.
Vi håper alle får et hyggelig og givende opphold i Val Gardena!
Mvh
Turkomiteen
Per H. Sæbø

Helen Bargel

