Tilmelding til Škoda Tour 2013 - del 1

Deltagernr.

15.06.-22.06.2013 - Hudewald Resort, Ückeritz (øen Usedom), TysklandGPS:54001´00,51"North/ 14003´11,38"Est
A. Kontaktperson:
Efternavn

Telefon

Fornavn

Fax

Vej/Gade

Mobil

Postnr./By

E-Mail

Land

Skoda-klub

Kontakt mig venligst pr.

E-Mail

Jeg taler følgende sprog

Fax

tysk

Post

engelsk

dansk

tjekkisk

Efternavn

Nr.

Fornavn

kvinde/mand

T-shirt-størrelsen
S M L XL
XXL

fødselsd.

XXXL

B. Deltagere

1
2
3
4

C. Škoda-bil hvormed jeg vil komme til Škoda-Tour:
Škoda-Model

Reg.nr.

Årgang

på egne hjul

på trailer

D. Deltagergebyr:
Børn 0-5
Deltagergebyr

Antal

Børn 6-14

Prsi

Antal

for 2 personer

€ 378

kun overnatning
indtil 4 personer

€ 504

€70

til op til 4 personer + 2 børn

3-værelses ferielejlighed

kun overnatning
2 værelser ca. 56 kvm

Pris:*

€ 623

Antal personer

€ 532

Værelsespris: *

Bungalow ca 38 kvm

€ i alt for
deltagelse

kun overnatning

indtil 6 personer
Antal
personer

€ i alt for
deltagelse

kun overnatning
Antal personer

2-værelses ferienlejlighed

Pris:*

Pris

Dobbeltværelse komfort

kun overnatning

2 værelser ca. 40 kvm.

Antal

€ I alt

Prisen er for hele opholdet pr. værelse/lejlighed/bungalow

Dobbeltværelse økonomi

Værelsespris: *

Pris

€ 35

€ O,OO

E. Overnatning:

Voksne

indtil 5 personer
Antal
personer

2 værelser

Pris:*

Antal
personer

€ 455

*inklusive: Parkeringsplads til personbil, sengetøj, håndklæder, miljøafgift, slutrengøring

Navne på
ALLE i
ferieboligen
og/eller
bungalowen

Ved et deltagertal på mindre end 4
hhv. 6 personer beder vi
indtrængende om, med hvem I evt.
vil dele bungalowen med, således
at vi opnår en maximal udnyttelse
af bungalowene..

- videre til side 2 -

- side 2 F. Camping:

Hudewald Resort råde IKKE over pladser til telte.
Der er ganske få pladser til campingvogne, som kun er anvendelige ved direkte bestilling af disse.

G. Forplejning:
Børn under 5 år

Morgenmad
gratis

Børn 6-17år

Voksne

€ 6,50/Person/dag

€ 11,50/Person/dag

€ 45,50

Børn under 5 år

Aftensmad
gratis

€ I alt

80,50 €

Børn 6-17år

Voksne

€ 10,50/Person/dag

€13,90€/Person/dag

€ 73,50

€ I alt

97,30 €

Det er også muligt at foretage selvforplejning, idet der er et køkken i alle kategorier.

H. Andet:

Prisen er for hele opholdet

Antal

Pris

€ I alt

€ 56

for hunde / overnatning 8,00€

I. Andre ønsker:
Vi vil gerne bo i nærheden af:
Vi ønsker at dele værelse/lejlighed/bungalow
med:

J. Samlet pris:
Pris for ophold, forplejning og deltagergebyr fra del 1
Pris for udflugter (2. del af tilmeldingen)

Pris i alt(Punkterne D, E, G, H) :
Vi gør udtrykkeligt opmærksom på at IKKE ALLE værelse er handicapvenligt indrettede.

Dato

Underskrift

Sidste tilmeldingsfrist: 15. februar 2013 kl. 11:50

Tilmelding Škoda Tour 2013 - Del 2

Deltagernr.

15.06.-22.06.2013 - Hudewald Resort, Ückeritz (øen Usedom), Tyskland

Efterfølgende finder du tilbud på udflugter og arrangementer på Skoda-Tour 2013

Vi forholder os ret til at aflyse udflugten, såfremt vi
ikke får mindst 50 tilmeldinger til denne.
Eftertilmeldinger på træffet er kun muligt i MEGET begrænset omfang på grund af,
at der ikke er mange ledige pladser !!!

Nr.

1

Beskrivelse af udflugt

Skoda-Tour-Rallye, incl. frokost

Pris pr.
person

Beløb

Søndag
16.6.2013

€ 0,00

€ 0,00

Tirsdag
18.6.13
eller
torsdag
20.6.13

50,00 €

Tirsdag
18.6.13
eller
torsdag
20.6.13

49,00 €

Datum

Antal
personer

Sejltur på Achterwasser
2

Sejltur på Achterwasser kl. 10:00 - ca. 15:00
Individuel kørsel til havnen (ca. 3,2km fra Hudewald)
Tur fra havnen Stagnieß med skibet MS "Jessika"
(www.ms-astor.de) Bygget i 1991 i Hamburg
Middagsmad ombord (uden drikkevarer)
Båden sejler helt exklusivt for os Škoda-venner!

Stralsund

3

Bustur frem og tilbage, varighed fra kl. 9:00 - ca. 17:00
Besøg i Ozeaneums.
Middagsmad
på Hotel "Hafenresidenz". 3-retters menu, uden drikkevarer
I tilknytning til besøget - tid på egen hånd i det gamle
historiske Stralsund
Frokostvalg: fiskemenu
eller: kødmenu

Derudover kan vi hjælpe alle med en individuel tur i egen Skoda. Forslag hertil fås ved ankomsten i de
dokumenter der udleveres.

Total beløb for tilmeldingens Del 2, overfør venligst beløbet til Del 1!

Vedlæg venligst også denne Del 2, selv om du ikke er interesseret i at deltage i udflugterne.

Dato:

Underskrift:

Forklaringer til tilmeldingen for Skoda-Tour 2013
Deltagernr.
Dit deltagernummer til den Internationale Škoda-Tour. (hvis du har det)

ad A. Kontaktperson
Angiv venligst her den person, vi skal have kontakt med i forbindelse med tvivl og for afregning.

ad B. Deltager
Angiv venligst alle de personer, der ønsker at deltage i Škoda-Tour. Ved 5 eller flere personer - benyt venligst en ekstra tilmelding.

ad C. Skoda-køretøj
Angiv venligst data på bilen eller bilerne, som de kommer med til Škoda-Tour. Vi beder om udelukkende at komme i en Škoda til Škoda-Tour!!! Opgiv
venligst om bilen kommer på egne hjul eller om køretøjet (fx. en veteran) kommer på en trailer.

ad D. Deltagergebyr :
Angiv venligst antallet af personer og i højre side beløbet i Euro. Børn indtil 5 år deltager gratis. Børn fra 6 til 14år får en reduceret pris.

ad E. Ophold i værelse, ferielejlighed, bungalow :
·
·

Vælg venligst den overnatningsmulighed du ønsker (værelse, ferielejlighed, bungalow) ved at afkrydse øverst til venstre.
Angiv venligst det antal personer, der tilmeldes for. Tallet skal stå nederst til højre.

·

Overnatningsmuligheder bliver fordelt efter dato for modtagelse af tilmelding. Arrangørerne forbeholder sig retten til at fordele overnatningerne. Der kan ikke gøres indsigelse
over for den valgte kategori. Såfremt den valgte kategori er udsolgt, vinder vi ud af med dig, hvilken anden kategori for opholdet, vi i så fald kan tilbyde.

·
er

Bungalow og ferielejligheder skal fyldes mest muligt. Derfor beder vi om at vælge nogle deltagere, De kan bo sammen med, såfremt antallet af personer på tilmeldingen

under 4 eller 6

·
·

Skriv venligst beløb i Euro, for den valgte overnatningskategori.
Angiv venligst ALLE navne på dem, der skal bo i ferielejligheden eller bunglowen.

dd F. Camping :
Hudewaldresort råder IKKE over egentlige pladser til campingvogne eller telte. Der vil dog være et meget lille antal pladser ( 4 Stk)
til mindre campingvogne. Disse pladser bliver dog KUN tildelt på direkte ønske. Henvendelse pr. mail til joerg-wanke@t-online.de

ad G. Forplejning :
·
·
·

Angiv venligst om der ønskes morgenmad og/eller aftensmad.
Priserne er for 7 x morgenmad, hhv. 7 x aftensmad pr. person. Angiv antallet nederst til højre. Angiv totalbeløbet for forplejningen.
Middagsmad kan bestilles individuelt på stedet i restauranten - og er for egen regning.

ad I. Ekstra ønsker :
·
·

Angiv venligst hvem I gerne vil bo sammmen med - eller gene i nærheden af.
Under "Andet" kan man angive alle ønsker eller forslag, som vi skal PRØVE at efterkomme.

Tillægsgebyr

På øen Usedom er der en særlig kurskat på ca. 1,50€/Dag /Person (14-17-årige 1,00€) som skal betales. Betalingen sker ved ankomst !

Bemærkninger
per post til:

Send venligst tilmeldingen tilbage til os med det samme. Send den

eller
per e-mail til:
Škoda Freunde Ostsee
Jörg Wanke
Grüner Weg 6a
joerg-wanke@t-online.de
D-17424 Seebad Heringsdorf
Deutschland
Sidste frist for tilmelding er den 15. februar 2013 kl. 11:50

Inden 31. marts returnerer vi bekræftelse sammen med en regning incl. betalingsinformationer (bankkonto osv.). Betaling skal ske inden 30. april 2013.
Bankgebyrene betales som altid deltagerne. Eventuelle fejlberegninger eller tilgodehavender udlignes på stedet.

Deltagerne fritager organisatorerne af Skoda Tour for ansvar for så vidt angår ulykker, tyveri, brand og andre uforudsete
hændelser. Forældre er ansvarlige for deres børn. Vi anbefaler en passende forsikring.

Ved ophør af tilmelding:
Med bekræftelse af tilmeldingen indgås en bindende aftale mellem dig, Hudewald Resort og organisatorerne af Skoda Tour.
Ved afbud beregnes følgende omkostninger: (Forretningsbetingelser for Hudewald Resort modtages sammen med bekræftelsen)
fra den 120. dag til den 60. dag før ankomstdato
10% af bookingprisen
fra 60. dag indtil den 14. dag før opholdets start
30% af bookingprisen
fra den 14. dag indtil opholdets start
80% af bookingprisen
Dato:

Underskrift:

