Med Eiker CK på treningssamling på Gran Canaria
23-30. mars 2019.
NB: Kort frist 14. oktober

Eiker CK inviterer alle medlemmer til å være med til Gran Canaria den 23. mars 2019.
Der skal vi trene og hygge oss i kort/kort og få en god start på sesongen. Nytt av året
er at hvert medlem i Eiker CK vil bli sponset med 2000 kroner av klubben (Dette gjelder
medlemmer som har vært medlem i 2018 sesongen). Vi kommer til å booke igjennom
Ving. Reiseselskapet vil fikse hotell, fly og buss t/r hotellet. På denne bussen skal det
være plass til syklene våre. Flyet har et begrenset antall plasser tilgjengelig til sykkel
transport. Hvordan vi skal reservere og hva det koster vil vi komme tilbake til.
Vi har igjen gått for Servatur Waikiki som erfarende Eiker CK syklister er veldig
fornøyde med. Hotellet har all inklusive, noe som betyr at det kan skaffes mat nesten
døgnet rundtJ. Hotellet ligger i Playa del Ingles.
Pris per person i:
Standard dobbeltrom
Enkeltrom
Ekstra kostnad for busstransport
Avreise fra Oslo lufthavn
Hjemreise fra GC

09:35
15:10

kr 6650 (8650-2000)
kr 11905 (13905-2000)
avhenger av hvor mange vi blir
ankomst 14:20 (SAS)
ankomst 21:50 (SAS)

Ving har reservert 30 flyseter pluss en del rom. Ving er ikke hovedaktør på dette
hotellet så det er derfor vi har fått så korte frister på reservasjon av rom.
Så for de av dere som vil være send mail til Tonje (tonje.skuland@gmail.com ) så
fort som mulig og innen 14. oktober
Uansett er det førstemann til mølla J. Si også om dere vil ha med sykkel. Sykkel kan
også leies. Ett ypperlig sted for dette er Free-motion som ligger også svært nære
hotellet. Se link: www.free-motion.com/gran-canaria/rental/

Det vil komme et krav om depositum, men mer info følger så fort Ving har fått alt klart
fra hotellet

