Håndball-EM for kvinner i Slovenia
17. november – 21. november 2022
Kjære håndballvenner!
Norges gulljenter skal til Ljubljana for kjempe om å vinne Norges tiende EM-gull. Vi håper du vil være med å oppleve
fantastiske og spennende dager! Let’s Travel og Håndballens Venner har skreddersydd opplegget for deg.

Ljubljana

Hovedstaden i Slovenia har et innbyggertall på ikke mer enn 280 000 mennesker. Byen ligger midt inne i det lille landet
som grenser til Italia, Ungarn, Kroatia og Østerrike.
Ljubljana er en vakker, ren og trygg by. Om du er glad i god mat og vin bør du absolutt vurdere en tur til Slovenia.
Landets beliggenhet gjør at de kulinariske tradisjonene henter inspirasjon fra Italia, Ungarn, Østerrike og Kroatia.
Til tross for landets svært begrensede kystlinje, får du mye god sjømat på restaurantene i Ljubljana. Restaurantene i seg
selv er ofte små og intime familiedrevne etablissementer, med et prisnivå som ingen blir nevneverdig skremt av.

Vårt hotell i Ljubljana
u Hotel
Miklošičeva cesta 3
https://www.uhcollection.si/uhotel
Beliggenhet
U Hotel ligger meget sentralt i sentrum av Ljubljana. Hotellet ligger kun 2 minutters gange fra byens torg Prešeren Square
som er en del av gamlebyens gågate og 5 min til byens markedsplass. Det går buss 200m fra hotellet ut til arenaen som tar
ca. 20 min..

Rommene
TV, luftkondisjonering, hårføner, badekåpe og slippers, kjøleskap/minibar, rom service, safe og bad med kombinert
badekar/dusj og WC. Det finnes rom med dobbeltseng og 2 enkeltsenger.

Fasiliteter
Hotellet har gratis WI-FI, åpen resepsjon 24timer, heis, møte fasiliteter, Spa(mot tillegg), sauna, svømmebasseng og gym
gratis for hotellets gjester, sykkelutleie og 2 restauranter. Restaurant Union og Union Garden.
Frokostbuffèt serveres fra 07.00 – 10.00 alle dager.

Program dag for dag

Torsdag 17. november

Oslo – Venezia med Lufthansa via Frankfurt.
Avgang Oslo kl. 13.10 med ankomst Ljubljana kl. 18.15
Buss til hotellet.

Fredag 18. november

Avreise til arena med egen buss. Kamper kl. 18.00 og 20.30
(Tider ikke endelige fastsatt)

Lørdag 19. november

Supportermiddag inkl. drikke.

Søndag 20. november

Avreise til arena med egen buss.
Bronsefinale kl. 15.00 og finale kl. 18.00 (tider ikke endelig fastsatt)

Mandag 21. november

Utsjekk og busstransport til flyplassen i Trieste.
Avgang med Lufthansa fra Trieste kl. 13.40 med ankomst Oslo kl. 18.00 via Frankfurt.

Priser

03. november – 21. november 2022
Per person i dobbeltrom uten kampbilletter

kr. 12600 ,-

Per person i enkeltrom uten kampbilletter

kr. 13500 ,-

Per person i trippeltrom uten kampbilletter

på forespørsel

Det er svært få plasser ledig, førstemann til mølla gjelder.

Prisen inkluderer:
-

Fly fra Oslo – Zagreb og retur fra Ljubljana via Warzawa med Polish Airlines.
Busstransport fra flyplass – hotell t/r.
4 netter u Hotel i Ljubljana i valgt romkategori
Velkomstmøte.
Daglig frokostbuffèt.
Gratis WI-FI.
Supporter middag inkl. drikke til maten. (øl, vin eller mineralvann)
Supporterutstyr.
Buss til/fra arena 2 dager
Bagasje på fly t/r
Turledere fra Let`s Travel.

For påmelding klikk Her , skann QR koden eller på
www.handballensvenner-norge.no
Dette gjelder også dere som har sendt inn på interesseskjema.

Viktig informasjon!
1. Vi forbeholder oss retten til å kunne levere andre hotell i samme kategori dersom de valgte hotellene ikke er
tilgjengelige på markedet.
2. Priser på utflukter vil komme på et senere tidspunkt.
3. Påmeldingsfristen er 27. juni 2022.
4. Betaling, (dette gjelder ikke for dere som allerede har betalt depositum og billetter)
Depositum fly/hotel og håndball billetter :
Depositum fly/hotell kr. 3000,- og kampbillettene til finalehelgen 1700,- kan betales kostnadsfritt ved direkte
overføring til bankkonto nr. 1080 29 34969 innen 27. juni 2022.
Totalt kr. 4700,- pr. person.
Innbetalingen merkes med navn på alle deltagerne som betalingen gjelder for.
Viktig: Påmelding er ikke registrert før Håndballens Venner har mottatt betaling for depositum og kampbilletter.
5. Avbestilling/endringer.
Depositumet er ikke refunderbart etter den 27. juni 2022. (For nye påmeldinger)
Frist for innbetaling av restbeløp er satt til 10. september 2022 og etter denne dato er det ingen refusjon.
Avbestilling må sendes på mail til livoberger@gmail.com
6. Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge gjøres på forespørsel.
7. Kampbillettene vil bli fakturert på egen faktura når disse er klare.

Kontaktinfo:
Let’s Travel:

Tlf: 35 900 915
E-post: nils@letstravel.no

Håndballens Venner:

Sigvard Magelssen, Tlf: 99 720 942
E-post: sigvard.magelssen@gmail.com

