
  
 

 
 
 
 
 

    
   
Så har rejseudvalget hermed fornøjelsen, igen, at invitere til Påskestævne i Prag.  
 
Lige som tidligere år inviteres alle U12, 14, 16 og 18 – både drenge og piger.  
Alt bliver som det plejer, men for jer - som ikke var med sidst, prøver vi her at lave en beskrivelse / indbydelse til turen  
 
Afrejse : Fra Klarup-hallen Onsdag 12. april kl. 18.30. 
 

Hjemkost : Mellem mandag 17. april kl 22- tirsdag 18. april kl 04:00 (afhænger af resultater) 
 

Ledere :  Rejseledere vil være Birger Krebs. Desuden vil der være 1 træner + holdleder på alle hold. 
 

Kampe:  Vi forventer 7 – 8 kampe pr hold mod hold fra hele Europa 
 

Prag :  Du kommer på sightseeing , både til fods og i sporvogn. Der vil også være tivoli, galla mm 
 

Overnatning :  På skole – med luftmadras, kage og masser af sjov 
 

Turister : Er meget velkomne. Uanset om man kører selv eller skal med bus – vil vi opfordre til at booke gennem  
os. Dette giver udover overnatning, ligeledes kort til fri transport med metro/tog/bus samt div. rabatter. 

 

Information : Alt nyt omkring turen vil blive udlagt på www.noevlingif.dk. Desuden kan man jo godt se stævnets egen 
hjemmeside www.phc.cz eller deres Facebookside 

 

Alkohol :  Er ikke tilladt. Medfører hjemsendelse for egen regning! 
 

Mad : Der serveres morgenmad fredag – mandag på skolen. Holdvis udleveres madpenge til indkøb af fælles 
frokost/aftensmad. Selvfølgelig har vi jo også hjemmebag med ! 

 

Priser : Deltagergebyr pr. spiller kr. 2.200,- (kr. 500 ved tilmelding – rest kr. 1.700 senest 1. februar 2017) 
                                                HVIS VI OPNÅR GODT MED TILSKUD REDUCERES DENNE PRIS MED KR. 100 –  200.   
  DETTE HØRER I  OM INDEN SIDSTE INDBETALING  
 Turist med bus 
 kr. 2.200,- (dobbeltværelse – incl morgenmad – transport i Prag) 
 kr. 2.700,- (enkeltværelse – incl morgenmad – transport i Prag ) 
 Turist Uden bus 
 kr. 1.200,- (dobbeltværelse – incl morgenmad – transport i Prag) 
 kr. 1.700,- (enkeltværelse – incl morgenmad – transport i Prag) 
 
Tilmelding : Alt tilmelding foregår på www.noevlingif.dk.   

 Dette bedes ske senest 1. december – da der her skal bestilles busser og antal hold 
 

Mere Info : Der er rigtig mange- der har været med før. De kan fortælle om en masse om stævnet. Hvis ikke så det 
er nok – så tøv ikke med at ringe til Birger 20 80 49 43 eller skriv til nifpragcup@gmail.com 

  

 Birger vil desuden være til stede i Klaruphallen  Lørdag 22/10 12:00–13:30 & Søndag 6/11 13:00–14:30 
Her er der mulighed for at få flere oplysninger og stille spørgsmål ! 
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