Egeskolen
uge 10
Tilmelding skolerejser 2019
Dette er tilmeldingen til en af de forskellige skolerejser, som vi tilbyder i
uge (9) 10, 2019. Eller en tilkendegivelse af, at man vil blive hjemme i
Danmark og deltage i de aktiviteter, som vil være på skolen i denne uge.
Rejserne er brugerbetalte. Derfor er det også helt frivilligt at tage med.
Alle turene er selvfølgelig alkoholfrie og allemuligeandrerusmidler-fri.
Når man har meldt sig samt betalt depositum (12.10) siger man hermed ja
tak til, at man gerne vil betale 2 og 3 rate, og man er også "ejer" af rejsen
og hæfter derfor selv for denne (se også informationssedlen). Man kan
således ikke skifte rejse. Vi vil selvfølgelig altid gerne hjælpe, og der plejer
ikke at være de store problemer 

Egeskolen
Sidste år involverede det forskellige ’ud af huset-aktiviteter’ i den



underholdende/kulturelle afdeling, hyggelige aktiviteter på skolen,
og alt muligt andet 

Barcelona (uge 9)



Fire overnatninger i Barcelona. Med sightseeing, hygge og måske et
kig på Camp Nou? Rejse med fly.
Maks. 4000 kr. (samt lidt lommepenge og euro til nogle måltider.
Morgenmad inkluderet).

Rom (uge 10)



Spændende dage i en af Europas store og smukke byer – kultur,
historie, sightseeing, god mad og shopping mm.
Rejse med fly.
Maks. 4000 kr. (Prisen er inkl. morgenmad, men ikke med frokost og
aftensmad)

Skitur til Østrig (uge 9)
Egeskoleturen til Østrig går til Alpendorf i området kendt fra navne



som Sct. Johann, Wagrain, Flachau.
Der er plads til både øvede og til komplet nybegyndere. Alle lærer
selvfølgelig at stå på ski. Turen er fra mandag til søndag. Bus frem
og tilbage – 5 dage på ski. 4200 kr. alt inkluderet. Fuld pension.
Særlig pris ved specielle ønsker til udstyr – har man selv udstyr
med, bliver det lidt billigere.

Tilmeldingsfrist 22.10
Betaling; Se informationssedlen
Elevnavn:
Danskhold:
Forælderunderskrift:_____________________________

