Fet skolekorps
Korpsfestival ved Gardasjøen
25.-30. juni 2017

Reiseinformasjon:
Dato

25.-30. juni 2017

Fly

t/r Oslo/Gardermoen-Milano med Norwegian

Flytider

DY1876 25JUN OSLMXP 0950 1230
DY1877 30JUN MXPOSL 1355 1635

.

Antall dager

6 dager/5 netter

Antall

50 personer

Overnatting

Leilighetshotell Poiano i Garda. Leiligheter med plass til inntil 4 eller inntil 6 personer
Poiano Resort ligger i en åsside i Garda, omgitt av grøntområder, og tilbyr et 50
meter langt basseng, 6 tennisbaner, et treningsstudio, et velværesenter, 2
restauranter og gratis transport til sentrum. Garda sentrum ligger 2 km fra
ferieanlegget.

Foreløpig program:
Dag 1: Avreise fra Oslo/Gardermoen med fly. Ankomst Milano flyplass hvor vi kjøres til
leilighetshotellet i Garda med buss. Innsjekking på hotellet og felles middag på hotellet om kvelden
Dag 2: Frokost. Utflukt med buss til Verona. Festivalopptreden på Piazza Bra. Mulighet også for å
opptre med en melodi inne på det 2000 år gamle amfiteateret Arena de Verona. Verona er en av de
flotteste og hyggeligste byene i Nord-Italia. Piazza Bra er Veronas største torg og her finner man også
det imponerende romerske amfiteatret, der gladiatorer en gang i tiden kjempet mot løver. Nå brukes
arenaen til fantastiske operaforestillinger hele sommeren. Verona er også kjent som Romeo og Julies
by og en av de aller mest populære turistattraksjonene i byen er Julies hus. Verona kan også friste
med bra shoppingmuligheter. Retur tilbake til hotellet om ettermiddagen. Felles middag på hotellet.
Dag 3: Frokost. Dag til egen disposisjon. Felles middag om kvelden.
Dag 4: Frokost. Dagsutflukt til fornøyelsesparken Gardaland. www.gardaland.it. Felles middag på
hotellet om kvelden.
Dag 5: Frokost. Tidlig middag på hotellet. Ettermiddag/kveldsutflukt til Torri Del Benaco med
festivalopptreden. Buss tilbake til hotellet.
Dag 6: Frokost på hotellet. Utsjekk og hjemreise.

Pris - Basert på reiseinformasjonen ovenfor:













Fly t/r Oslo/Gardermoen-Milano med Norwegian
Busstransport t/r flyplassen og hotellet
5 netter i leilighet med plass til 4-6 personer
Frokost alle dager
Middag på hotellet alle dager inkludert vann til drikke
Buss t/r hotellet-Verona ifm festivaldeltagelse
Buss t/r hotellet-Torri del Benaco ifm festivaldeltagelse
Buss t/r hotellet Gardaland fornøyelsespart inkl adgangsbillett til parken
Organisering, markedsføring og tilrettelegging av to opptredner i løpet av festivalen
Leie av trommesett, klokkespill og xylofon
2 kolli innsjekket bagasje a 20 kg pr pers, samt 1 stk håndbagasje på inntil 8 kg pr pers
Alle skatter og avgifter p t

Pris kr 6.000,- pr musikant / kr 7.300,- for søsken og foreldre
Prisen inkluderer ikke:
-

Lunsj alle dager (Vi legger opp til fleksibilitet i fht hvor lunsj spises for den enkelte)
Lommepenger

Eventuelle fradrag:
-

De som eventuelt ønsker å forlenge oppholdet i Italia etter endt korpstur kan få fradrag for
returbilletten med kr 900,- for så å ordne seg hjemreise på egenhånd.
Barn som er under to år under reisen betaler en vesentlig lavere pris for turen

Bindende påmelding:
Frist for å melde seg på turen er satt til 7. oktober 2016. Eget skjema for påmelding sendes ut.
Påmeldingen blir først regsitrert når det er betalt inn påmeldingsdepositum med kr 1.500,- pr
deltager på turen. Påmeldingsdepositumet refunderes ikke dersom deltagere blir forhindret fra å
reise.

Informasjonsmøte for foreldrene:
Korpsstyret inviterer til hyggelig møte hvor foreldrene kan få mer informasjon om turen, og komme
med idéer, innspill eller spørsmål knyttet til turen. Foreldremøtet avholdes på Østersund skole
tirsdag 20. september kl 18.15 – Vel møtt 

Arrangør:
Korpstur.no – en del av TravelMaker AS, Raschs vei 38 A, 1153 Oslo

Turansvarlig fra korpsstyret:
Jarle Stave Botnen, telefon 99 62 40 46, jarlesb@yahoo.com

