Praktisk information Herlufsholm
Kære elever på Herlufsholm

Al bagage skal være mærket med navn, telefonnummer,
adresse og gruppenavn. Medbring gerne pude og tæppe til
busturen.

Her følger nogle praktiske informationer om jeres rejse til Val
Thorens.

Bemærk! Alle busser er røgfrie og stærk alkohol (over 5 %) er
strengt forbudt. Stærk alkohol vil blive konfiskeret og destrueret på stedet.

Depositum
For alle chaleter og lejligheder, uanset størrelse, skal der betales et lejlighedsdepositum. Depositum udgør € 100,- pr.
person pr. bolig. Ved ankomst til Val Thorens samt nøgleudlevering afleveres depositum til udlejningsbureauet/receptionen ved check-in og nøgleudlevering (se bykort).

Bagage på flyet
Flygæster må medbringe 1 stk. bagage á 23 kg, samt 8 kg
håndbagage. Medbringes ski og støvler skal dette afregnes
særskilt, i lufthavnen ved afrejse. Husk at markere din bagage med dit navn og din adresse.

Det er kontaktpersonen i lejligheden, som har ansvaret for
at depositummet og inventarlisten bliver afleveret. I får selvfølgelig jeres penge tilbage fra receptionen inden hjemrejse,
HVIS I afleverer lejligheden i samme stand, som I modtog
den.

Afrejsetidspunkt og -sted
Bussen har afgang fra Skodsborgparken 21, 2942 Skodsborg (Skodsborg st.) kl. 13.00 – mødetid SENEST kl. 12.30.
Derefter vil bussen køre mod Næstved og samle elever op
kl. ca. 14.30 på adressen: Ved Stadion 11, 4700 Næstved
(Næstved Arena).

Helt eller delvist tab af depositum
I kan miste jeres lejlighedsdepositum helt eller delvist. Hver
lejlighed får ved ankomst, sammen med nøgler, udleveret en
inventarliste. Her skal I notere eventuelle fejl eller mangler
ved ankomst. Det vil sige er der noget i stykker eller mangler
der noget?

Dit SNE & SNÖ-rejsebevis SKAL medbringes på hele rejsen
og forevises på forlangende. Det gælder som kvittering for
rejsen, eventuel leje af skiudstyr og køb af arrangementer.
Hvis rejsebeviset bortkommer og skal genanskaffes koster
dette et gebyr på kr. 350,-.

Denne seddel skal afleveres til udlejningsbureauet/receptionen senest søndag kl. 17.00. Lejlighedsbureauet kan tage af
depositummet, hvis der gentagene gange i løbet af ugen har
været støj fra lejligheden eller beboerne på anden måde har
generet andre gæster. I grove tilfælde kan I blive smidt ud af
jeres bolig og er derefter på egen hånd.

Husk at køre hjemmefra i god tid, da bussen er skemalagt til
at køre på det fastlagte tidspunkt.
Flygæster
Afrejsetidspunkter for flygæster er opgivet på rejsebeviset.
Tjek din e-mail, hvor du skal have modtaget din e-ticket fra
KLM.

Ved afrejse skal lejligheden efterlades rengjort. Det vil sige
alt affald skal bæres ud og til de respektive steder for dette,
der skal støvsuges, køleskabet tømmes, opvaskemaskinen
tømmes og overflader tørres af, da der ikke er bestilt rengøring. Lejligheden kontrolleres af en repræsentant fra SNE &
SNÖ, eventuelt sammen med en fra lejlighedsbureauet, ved
afrejse. En person fra den rengjorte lejlighed er velkommen
til at blive i lejligheden og overvære gennemgangen af denne.
Dette sker fredag mellem 16.30 - 21.00.

Forventet ankomst til Val Thorens
Ankomst: Lørdag 10/2 kl. 16 - 18
Bemærk! Ankomst- og afgangstider kan variere afhængigt af
vejr- og trafikforhold. Rejsetiden for busgæster er beregnet til
ca. 23 timer.
Ved ankomst til Val Thorens vil I blive mødt af en SNE &
SNÖ-guide, som vil informere om indkvartering, udlevering af
nøgler, m.m. Lejlighederne vil være til rådighed på ankomst
dagen ca. kl. 17.00.

Bagage i bussen
Der må max. medbringes 1 stk. kuffert/sportstaske
og 1 stk. håndbagage. En skibag dækker snowboard/
ski+stave og en støvletaske. Snowboard/ski+stave SKAL
transporteres i skipose.
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Praktisk information Herlufsholm
Gode ting at huske
Toiletpapir
Viskestykker
Opvaskebørste
Salt og peber
Eventuelt tabs til opvaskemaskinen, sæbe m.m.

SNE & SNÖ har mange års erfaring med at håndtere unge
gæster i Val Thorens, og vi vil gøre vores bedste for at I får
den bedst mulige skirejse. Har du spørgsmål kan du kontakte
dine repræsentanter for gruppen eller SNE & SNÖ på telefon
7023 1819 eller e-mail:
victoria@skirejser.dk

Sengelinned og håndklæder
I både chaletlejlighed samt studiolejlighed er der sengelinned
i boligen.

I nødstilfælde – og kun i nød – kan følgende telefonnumre
benyttes:
SNE & SNÖ guider:
SNE & SNÖ politi:

Udlejningsbureauerne er ofte sarte med deres håndklæder
og for at undgå at få en stor bøde, er det derfor en god idé at
medbringe egne håndklæder.

(+45) 4283 2701 ( åben 24/7 )
(+45) 4292 5349 ( kl. 21.00 - 5.00 )

Med venlig hilsen og ønske om en rigtig god rejse!
SNE & SNÖ Skirejser

Husk at medbringe gyldigt pas, valuta/Visa kort samt forsikringspapirer og det blå kort.
Hjemrejse fra Val Thorens
Afgang flygæster:
Lørdag 16/2 kl. 6.00
Afgang busgæster:
Lørdag 16/2 kl. 9.00
Kom til tiden – bussen venter ikke!
Hjemrejseinformation udsendes via SMS fredag 15/2.
Ordensregler
HUSK at der ikke må være musik, støj og gæster i lejlig
hederne i tidsrummet kl. 20.00 - 8.00. Husk på at du er gæst
i et fremmed land, og derfor skal indordne dig og respektere
deres regler og kultur.
SNE & SNÖ har 4 danske politibetjente samt tidligere befalingsmænd fra Forsvaret med på turen, til at holde ro og orden.
Vi accepterer absolut ingen euforiserende stoffer og handler
kontant på gæster, der ikke overholder reglerne eller vores
personales anvisninger. Vi vil også inddrage gasflasker og
flødeskumssprøjter.
Bemærk! Det franske politi er ikke til at spøge med. Vi er bekendt med at de foretager narkokontrol blandt vores gæster.
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