
Spil med/mod petanquespillere fra andre lande.

Petanque tur til Uzhgorod i Ukraine

3.-8. maj 2018

Ta´ med til
Ukraine



Vi tager flyet fra Billund til Budapest og kører derfra i fælles transport til Uzhgorod i

Ukraine

Uzhgorod ligger på grænsen til Ungarn og Slovakiet ca. 328 km. fra Budapest.

Navnet Uzhgorod stammer fra floden Urz der løber tværs gennem byen.

116.000 indbygger i byen (2013)

I Uzhgorod skal vi besøge petanque-klubben i byen. Klubben er ca. 3 år gammel og

har lige været i Danmark til en lille turnering nær København.

Petanque.

Fredag lørdag og søndag er der forskellige petanque turneringer vi skal deltage i.

Fredag: Knock out-turnering

Lørdag: double – turnering

Søndag: triple-turnering

Til turneringen er der inviteret petanque-spillere fra flere lande sammen med os, alle

er på samme niveau som os (ingen prof-spillere)

Kultur/natur

Der vil være rig mulighed for at se byen og de historiske bygninger og historen om

Uzhgorod. Mandag tager vi på udflugt fra Uzhgorod ud i bjergene inden vi kører mod

Budapest, hvor vi overnatter den sidste nat inden flyet tirsdag d. 8. maj kl. 7.05 letter

mod Danmark.

Petanque tur
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Pris :3.995 kr. pr. person  tillæg ved eneværelse: 1.000Kr.

Inkluderet i prisen:

 flyrejsen til Budapest

transport fra Budapest til Uhzgorod

 alle overnatninger

 petanque turnerings-gebyr

 alle måltider  (morgen - middag og aften)

 alle entre-udgifter

Drikkevarer til måltiderne er for egen regning

Depostitum 1.500 kr.—betales ved tilmelding

Restbeløbet betales senest d. 15. april 2018

Tilmelding online eller på mail - senest d. 1. februar 2018

Der er plads til 20 deltagere efter først til mølle princippet.

Ved tilmeldingen oplyses følgende:

· Navn som anført i pas

 Adresse

 Fødselsdato og år

 Pasnummer samt udløbsdato på pas

·Mobilnummer /telefonnummer

 mailadresse

 Indkvartering i dobbelt/enkelt værelse.

Tilmelding og yderligere oplysninger:

Birte Tvistholm Ahle:               +45 - 20 46 85 30

Hans Tinggård:                       +45 - 29  44 82  92

www.dgi.dk/201805707000

Praktiske oplysninger
3



Der vil være rig mulighed for at se byen og de historiske
bygninger og historen om Uzhgorod.

“Plads til alle
hygge og socialt
samvær.


