Inkl. I prisen
- Betalingen til Rejsegarantifonden, vejskatter
- Kørsel i HD toiletbus – T-shirts til alle deltagere
- Indkvartering på det valgte hotel
- Forplejning er halvpension (dog ikke bungalows)
- Minimum 4 kampe pr. hold
- Gratis badestrand social tur onsdag (billetterne til
bobbane og forskellige entreer betales af deltagerne selv).
- Bustransport til kampene, leder/tolk-assistance
- 1 leder pr. 21 ”fuldt” betalende.
- T-shirt til alle deltagere
Ikke inkl. I prisen
- Rejsemoms (10%)
- Drikkevarer
- Heldagsudflugt (kr. 60.- pr. person). Betales i Ungarn.
- Færgebillet for de sjællandske klubber (kr. 200.- pr.
person som dækker en delvis betaling til færgebilletten).
- Entreer til svømmebad i Héviz, B. Füred ell. Budapest
- Forplejningen under busturen til og fra Ungarn.
- Klubgebyr, afbestillingsforsikring.

Kollegium Balaton Almádi
Kollegiet indeholder 2, 3 og 4 sengs værelser. Der
er fælles bad og toilet på gangen.
Morgenmad og aftensmad serveres på kollegiet.
Der er udendørs faciliteter ved kollegiet(Boldbaner,
fitness) Badestranden Budatava er 1100 m fra
hotellet
Der er gode indkøbsmuligheder i Balaton almádi

Aranysas Bungalows og hotel, Alsoörs
Bungalows og hotel ligger i rolige
omgivelser i byen Alsoörs, 500 m til
stranden og strandpromenaden. En del
frie områder omkring træhusene.
Træhusene er udstyret med bad og
toilet. Opholdet er inklusiv morgenmad,
aftensmad kan bestilles særskilt.
Hotel ligger i forbindelse med
bungalows, pæne værelser med bad og
toilet

Betaling
Depositum på kr. 500.- pr. deltager sendes sammen med
tilmeldingen. Ønsker man at tegne afbestillingsforsikring
(gælder ved afbud pga. Sygdom hos deltageren eller hos
deltagerens nærmeste familie), skal man sende i alt kr.
600.- ved tilmeldingen.
Navn + adresse på de personer som har tegnet
afbestillingsforsikringen er påkrævet.
Depositum betales på kto. Nordea 9600 0801 558 445
Efter modtagelsen af depositum sendes en bekræftelse
samt en faktura på restbeløbet.
Evt. Afbud
Den enkelte deltager/hold mister det indbetalte
depositum. Mindre end 5-3 uger før rejsen mister man
depositum + halvdelen af det indbetalte beløb. Mindre
end 3 uger før rejsen mister man det indbetalte beløb.
Har man tegnet afbestillingsforsikring mister man kun
det indbetalte forsikringsbeløb + kr. 300.- i
administration

Hotel Tagore Balatonfüred
Et 3 stjernet hotel der ligger ved
strandpromenaden i B. Füred. Lige overfor
hotellet er indgangen til badestranden.
Alle værelser er med bad-toilet, tv, og køleskab
på værelserne.

Margret Haus Balatonfüred
Veludstyret villa med pæne værelser, have
med hyggehjørne. Kun 200m fra
strandpromenaden og badestranden.
Morgenmad i huset og aftensmad på hotel
Tagore.
Pension Korona Balatonfüred
Pensionatet er placeret i
Balatonfüred og er ligger tæt på
strandpromenaden hvor der er
restaurationer, butikker og
badestrand.
Endvidere er der
indkøbsmuligheder få hundrede
meter fra pensionatet.

Morgenmad på ankomstdagen
Pris pr. person kr. 50.Betales sammen med slutbeløbet
(Morgenmad kan kun bestilles for hele
truppen

Lederkomsammen afholdes tirsdag aften.
Repræsentanter fra de danske og ungarske
klubber vil være til stede denne aften.

Tilmelding
Ungarn – Balatonfüred Cup
Håndbold
Klub:

Trøjefarve:

Adresse:
Kontaktpersons navn, adresse og tlf:
E-mail:

Hotel

U13
Pi

Pension Korona

2.970,-

Hotel Tagore

2.970.-

Margret Haus

3.190.-

U13
Dr

U15
Pi

U15
Dr

U17
Pi

U17
Dr

U19
/21
Pi

U19
/21
Dr

Afbestilling
Kr. 200 pr.
person

Pension Szölölugas 2.970.Abigel og Klassz
2.970.Bungalow Aranysas 2.850.Hotel Aranysas

3.380,-

Kollegium Balatonalmadi
2.920,Antal deltagere – ledere

___

Antal deltagere – spillere

___

Tilmelding sendes på mail til:
Georg Sas
sas@ungarneksperten.dk
2166 0542

Casper Sas Sørensen
casper.sas@hotmail.com
3114 3981

Samtidig betales et depositum på 500.- pr. person
+ et klubgebyr på kr. 1400.- til konto nr.
Nordea 9600 0801 558 445

Programmet:
Søndag d. 5 juli

Afrejse. Opsamlingsstedets adresse sendes i forvejen til arrangøren.
Forventede afgangstider fra forskellige byer mellem kl. 9.00 og 11.30

Mandag d. 6 juli

Ankomst til Balaton søen omkring kl. 9.00. Indkvartering på det
valgte hotel (NB. værelserne er klar efter kl. 12.00).
Orienteringsmøde. Mødet ledes af Balatonfüred Cups officials på de
forskellige hoteller.
Forplejningen starter med aftensmad.

Tirsdag d. 7 juli

Det 24. Balatonfüred Cup starter. Bustransport til hallerne.
Hallerne ligger i Alsóórs, Veszprérn, Vàrpalota og Balaton füred
Vi er tilbage på hotellerne senest kl. 15.30.
Aftensmad
Lederkomsammen

0nsdag d. 8 juli

Torsdag d. 9 juli

Ungarn
24. Balatonfüred Cup Ungdoms
håndboldturnering Ungarn – Balaton
søen
8 dages bustur
Fra søndag d. 5 juli – søndag d. 12 juli 2020

Balatonfüred Cups 2. dag. Bustransport til hallerne.
Vi er tilbage på hotellerne senest kl. 15.30
Valgfri aften tur til B. Füzfö (sommer kælkebakken-egenbetaling),
aften-shoppingtur til B. füred eller en tur om eftermiddagen til
vandlandet i Balaton füred (fra kl. 16.00 - 19.00).
Aftensmad.

Pris pr. deltager:

Heldagsudflugt. Husk at melde Jer til en af turene hjemmefra!
Man kan vælge mellem forskellige steder:
- Hovedstaden Budapest med guidet rundvisning i byen.
- Badeland i Balaton Füred.
- Turistbyen Siofok. I Siófok er der mulighed for shopping, badning
(Entreen betales af deltagerne selv),
Udflugten koster kr. 60, - pr. deltager - betales i Ungarn,

Rejsemoms 10% af turens pris. Opkræves sammen med slutbetalingen
færgebillet for de sjællandske klubber kr. 200.-

Aftensmad på hotellerne. Tidspunkt efter aftale.
Fredag d. 10 juli

Balatonfüred Cups 3. dag. Sidste puljekampe, placeringskampe og finaler.
Præmieuddeling.
Turneringen slutter ca. kl. 14.30.

Lørdag d. 11 juli

Efter morgenmaden værelsestjek og afrejse fra Balaton søen.

Søndag d. 12 juli

Hjemkomst til Danmark.

Fra. kr. 2.850.Enkelt vær. tillæg kr. 850.-

Klubgebyr: kr. 1500.Årgange
U 13 drenge
U13 piger
U15 drenge
U15 piger
U17 drenge
U17 piger
U19-21 drenge
U18-21 piger

2006-07
2006-07
2004-05
2004-05
2002-03
2002-03
1999-00-01
1999-00-01

Tilmelding:
Ungarneksperten/Georg Sas & Casper Sas
Munkgårdkvarteret 125, 7400 Herning
Mobil: 21660542 ell. 31143981
E-mail: sas@ungarneksperten.dk
casper.sas@hotmail.com

Hver deltager skal have eget pas.
Personer der ikke har dansk pas skal have visum til Ungarn!
Deltagerne skal selv sørge for visum til Ungarn, samt transitvisum
til Tyskland, Tjekkiet og Slovakiet.
Hvis en deltager har anderledes pas (midlertidigt eller
andet) skal klubben sørge for visum for vedkommende.
Det blå sygesikringskort gælder i Ungarn, men uden hjemtransport!!
Husk at have forsikring inkl. hjemtransport

FORÆLDRENE KAN DELTAGE PÅ TUREN FOR SAMME PRIS
SØSKENDE KAN LIGELEDES DELTAGE PÅ TUREN FOR SAMME
PRIS

Heldagsudflugt- torsdag

Tilmelding: hurtigst muligt (brug tilmeldingsblanketten). Senest d. 1 marts 2020

Hotellerne arrangerer heldagsudflugt for deltagerne i turneringen.
Forhåndstilmelding er nødvendig. Betaling i Ungarn.
Der er tre muligheder at vælge imellem:
Hovedstaden Budapest med dansktalende guide.
Derefter shopping, termalbad, sejltur på Donau etc. på egen hånd,
Udflugt til Balaton søens største by Siófok, Mulighed for shopping og badning i Siófok ~
Der findes mange gode spisesteder i Siófok
Udflugt til byen Veszprem

Teknisk arrangør: Silkebus

Rejsegaranti nr. 2957

