
Tilmelding vinterlege 2023

Deltagernavn/gruppenavn

Adresse

Postnr og by

Telefon

Email

ved enkeltpersoner fødselsdato og år:

rejser uden ledsager:

Kontaktperson

Adresse

Postnr og by

Telefon

Email

Faktura og post til: (sæt X) deltager kontakt

EAN betaling EAN nr

Total antal personer Heraf antal ledsagere:

fly bus og færge

lang uge lang uge kort uge

Rejse (sæt X)

Færge fra København

antal Ski med fly (Vigtigt) ski skal bookes!

lejlighed type A - 3 rum 3 rum u/pension

lejlighed type B - 4 rum 4 rum u/pension

Hotel Radisson enkelt 1 1 m/pension

Hotel Radisson  dobbelt 2 2 m/pension

Alle prisangivelser på denne liste er i  danske kroner.

Skitransport med fly skal bookes på denne liste. 

Fragt af ski afregnes med flyselskab ved check-in i lufthavn

antal 

lejlgheder
lejlighed 

størrelser

antal 

personer



Tilkøb:

T-shirts S (601) M (602) L (603) XL (604) XXL (605)

Antal 150 kr

Ved SKIB: DFDS COLOR COLOR

antal lang tur kort tur hjemrejse

Udrejse - aftensmad/Frokost 275 kr 204

Udrejse - morgenmad 140 kr

Hjemrejse - aftensmad 275 kr 218

Hjemrejse - morgenmad 140 kr

Enekahyt 1300 kr

2 sengs kahyt 600 kr

3 sengs kahyt 400 kr

Forplejning til lejligheder 5 dage 7 dage Pr person

3200 4080

Morgenmad og selvsmurt madpakke 1200 1680
2000 2400

Medlemskab af Vinterlege. obligatorisk for alle  (pr person) 100 kr

Skistativ siddekælk andet:

Evt. bemærkninger:

Denne bestilling scannes eller indsendes senest 15.10.2022 til:

Per Mejnecke
Assedrupvej 28 evt forespørgsler kan ske til tlf: 40481461

8300  Odder eller: booking@vinterlege.dk

eller mail: booking@vinterlege.dk

Extra tilmeldingsliste og rejsekatalog kan hentes og printes fra www.vinterlege.dk

redigeret 31-05-22

Sæt ring 

omkring det 

du ønsker

tillæg pr person

Medbringer kørestol, rollator, etc

Ønsker at låne:

på hotel er 3/4 

pension 

inklusive

3/4 pension på hotel

Aftensmad på hotel

tillæg pr person

Tillæg ved færre end 4 i kahyt

mailto:booking@vinterlege.dk

