VM i issvømning i Tallinn fra den 6.marts 2018 til 10.marts 2018.
Vil du med?
Her lidt nyttige infos med links og et prisoverslag for fly og hotel:
Links til VM Tallinn 2018:
http://winterswimming.world/
Du skal registrere dig først ved at oprette en profil (Siden er på engelsk). Derfra klikker du
på register og afkrydser hvilken distance du ønsker at svømme; du ser prisen med det
samme:45euros. Og til sidst kan du afkrydse gallamiddagen lørdag aften på 25euros
(varm anbefales); og til alle sidst kan du gemme din registrering og betaler senere eller
betaler med det samme med PayPal. Du kan melde dig til en distance f.eks. 25m.
Breaststroke (brystsvømning) eller til flere. Ingen krav om hvor mange distancer du må
vælgeJ Eneste krav er at man kan svømme;-) Det bliver billigere når du deltager i flere,
hvis det kan friste; -)
Estonien Turisthjemmeside:
https://www.visitestonia.com/en
Fly:
En flybillet kan koste fra 960kr. med Air Baltic til 2600kr. med mellemlanding i Riga eller
Helsinki med Lufthansa/ LOT. Og selvfølgelig kan de blive dyrere med tiden..
Hotel:
De 2 hoteller som jeg har kigget på er beliggende i nærheden af VM bassin ved Tallinn
havn, dvs. ca 800m. derfra og ca.700m. til den gamle historisk centrum.
En uge (fra lørdag den 3.marts til søndag den 11. marts) i dobbelt værelse inkl.
morgenmad koster ca. 3100kr.
Udgifter til turen:
Budgettet vil ligge omkring 5700kr.for fly og hotel. Dertil kommer egen madforplejning og
udgifter til svømmekonkurrencen og lidt transport til og fra lufthavnen.
Estland er et EU land så valutaen er Euros;-)
Da de gode, billige hoteller omkring VM havnebassin hurtig kan blive booket, vil jeg gerne
have en tilbagemelding allerede nu om du/ i har lyst til at være med.
Tilmeldingsfristen er den 15.maj 2017 til min mail:70200lure@gmail.com
Booking af flybilletter kan gøres samlet hvor vi aftaler at bestille og betale samlet på en
aftalte dato lige umiddelbart efter tilmeldingsfristen.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte tovholderen Anne Géhant per mail:
70200lure@gmail.com eller mobil: 50 15 23 99.
Det er en stor oplevelse at være med, vil jeg afslutningsvis hilse og sige;-) Jeg var med I
Sibirien i 2016 med 5 andre fra vores klub;-).Vil du med?
Mange hilsner
Anne Géhant

