SKI-VM I PLANICA 2023
Charterfly fra Værnes t/r. Mandag 27. februar søndag 5. mars 2023
Mandag 27. februar
Buss fra Rindal via Orkanger, Melhus og Trondheim til Værnes. Også buss fra
Steinkjer, Verdal og Levanger til Værnes. Flyavgang kl. 12:15 med ankomst
Ljubljana kl. 15:20. Busstransport til M Hotel Ljubljana – ca. 30 minutter.
Overnatting inkl. frokost på M Hotel Ljubljana under hele oppholdet.
Tirsdag 28. februar – lørdag 4. mars:
Buss t/r fra hotellet til øvelsene i Planica. (Mest sannsynlig med vår buss til Kranjska Gora og med shuttle
buss inkl. i billett derfra til stadion i Planica t/r). Total reisetid på 1 time til Kranjska Gora og 1 time 15 min.
til Planica. (På to av dagene vil vi også sette opp buss fra Planica/Kranjska Gora på kveldstid etter
premieseremonien).
Øvelses program ikke klart pr. 10/05/2022.
Søndag 5. mars:
Frokost på hotellet og utsjekk. Busstransport til 5 mila i Planica med påfølgende transport etter endt
øvelse til flyplassen i Ljubljana. Flyavgang med charterfly på kvelden tilbake til Værnes. (Avhengig av når 5mila blir ferdig).
Buss tilbake til Trondheim, Melhus, Orkanger og Rindal – og Levanger, Verdal og Steinkjer.
Pris pr. person i dobbeltrom:

kr. 17.950,-

Tillegg for enkeltrom på hotellet:

kr. 3.000,-

Prisen er basert på minimum 120 reisende og inkluderer; buss til Værnes t/r i henhold til programmet,
Charterfly Værnes – Ljubljana t/r, buss fra flyplass til hotell ankomstdag, buss til Kranjska Gora/Planica t/r
hver dag, 6 overnattinger på M Hotel Ljubljana inkl. frokost, og buss hotell – Kranjska Gora/Planica –
flyplass siste dag.
Billetter:
Ulike billettpakker til arrangementene kommer som tillegg så snart disse blir klare og priset fra
arrangørene. Dette vil bli utsendt til alle påmeldte så snart vi får tilbud og reservasjon fra arrangørene i
Planica.
Avvikende vilkår:
Pga. av spesielle vilkår hos våre leverandører på denne reisen gjelder avvikende betalings – og
avbestillingsvilkår. Disse er som følger:
•
Depositum på kr. 4.000,- pr. person forfaller 10 dager etter bestilling
•
Ved avbestilling etter innbetalt depositum og fram t.o.m. 15/08/22 betales et
administrasjonsgebyr på kr. 500,- pr. person.
•
Ved avbestilling f.o.m. 16/08/18 t.o.m. 15/12/22 beholder arrangøren det innbetalte
depositumet på kr. 4.000,- pr. person.
•
Avbestilling f.o.m. 16/12/22 t.o.m. 13/01/23 medfører et avbestillingsgebyr på kr. 9.000,- pr.
person.
•
Sluttoppgjør forfaller den 15/12/22
•
Ved avbestilling f.o.m. 14/01/23 og fram til avreise, eller hvis den reisende ikke møter ved
avgang, eller mangler de nødvendige papirer for å delta på reisen, vil arrangøren kreve hele
reisens pris. 100 % avbestillingsgebyr (ingen refusjon).

For øvrig gjelder «Alminnelige vilkår for pakkereiser».
Den enkeltes reiseforsikring vil dekke utgifter som ikke refunderes av oss ved en evt. avbestilling - da i
henhold til forsikringsselskapenes egne vilkår. Vi sender avbestillingsbekreftelse som dokumentasjon i
forhold til reiseforsikring.
Annet:
Turinvitasjonen går først ut til alle medlemmer i Trøndersk Skilaug. Turen vil
deretter bli åpnet for øvrig salg hos Orklareiser den 20. mai.
Som vanlig vil det bli arrangert «Trønderkveld», og det vil også bli arrangert
en utflukt ala den vi hadde i Seefeld 2019.

Bestilling av reise direkte til Orklareiser:
Telefon 72 49 57 50
E-post: post@orklareiser.no
Online: www.orklareiser.no (åpnes den 20. mai 2022)

