Offerte Right To Play Vertex – VIP arrangement 2008
Doel : Fondsenwerving en netwerksessies voor Right To Play door middel van deelname aan de
Vertex 24 uurs race 2008

De Vértex is een 24 uurs schaatswedstrijd op de Drafbaan van Östersund. Het evenement is een
jaarlijks terugkerend schaatsfeest in Winterstad Östersund. De start zal vrijdagmiddag 22 februari
om 18.00 uur plaatsvinden met een finish op zaterdagmiddag 23 februari om 18.00 uur.
In de wedstrijd zal een team, bestaande uit maximaal 12 personen, binnen 24 uur zoveel mogelijk
ronden proberen te schaatsen. Van een team mag slechts één persoon tegelijk op de baan zijn.
Via een transponder wordt het aantal gereden ronden bijgehouden. Het etmaal wordt opgedeeld
tussen de teamleden.
Reisdata:
Heenreis: maandag 18 februari 2008
Terugreis: maandag 25 februari 2008
Locatie:
Östersund – Zweden:
Gelegen aan het Storsjön meer, heeft Östersund
alles voor een gevarieerde winterbreak. De
meeste activiteiten bevinden zich op loopafstand
van het levendige centrum van Östersund dat
met veel winkeltjes, cafés en restaurants een
gezellige uitvalsbasis is.

Ligging: Afstand vanaf Amsterdam ongeveer 2.150 kilometer. Reistijd per vliegtuig ongeveer 5
uur, incl. transfer in Stockholm.
Accommodatie: U verblijft in het Radisson SAS – Östersund, een
comfortabel viersterrenhotel, in het centrum van Östersund, op basis van
een tweepersoonskamer inclusief ontbijt.

Reis: U vliegt met SAS van Amsterdam naar Östersund met een overstap in Stockholm. Op het
vliegveld van Östersund wordt u opgevangen door een host(ess) die u zal begeleiden naar uw
accommodatie. Tijdens uw verblijf in Östersund heeft u geen auto nodig. De meeste activiteiten
zijn op loopafstand en voor de overige activiteiten zijn de transfers inbegrepen.
Activiteiten:
• Schaatsen op 25 kilometer geveegd ijs van eind januari tot eind maart (zelf schaatsen
meenemen, daar huren kan ook)
• Langlaufen/ Cross country
• IJsklimmen
• Skiën en snowboarden
• Sneeuwscooter safari (halve dag, hele dag)
• Husky safari (halve dag, hele dag)
• IJsvissen
• Sneeuwwandelen
• Sauna en hottub met uitzicht op het meer
• Bezoek aan elanden boerderij
• Winterwonderland voor kinderen
• Overdekt zwemparadijs
• Openlucht museum
Programma:
Maandag 18 februari 2008:
Vertrek Schiphol 10.25 uur, aankomst Östersund 15.35 uur.
U wordt afgehaald van de luchthaven van Östersund en naar uw hotel gebracht, in het centrum
van de stad. Transfertijd 10 minuten.
Vanavond hebben wij een tafel voor u gereserveerd in het Radisson SAS hotel.
Na het diner wordt er in het hotel een diapresentatie gegeven over alle activiteiten in en rond
Östersund en heeft u de mogelijkheid een aantal activiteiten te reserveren.
Dinsdag 19 februari 2008:
Vandaag heeft u de gelegenheid om u te oriënteren in de stad Östersund
en kennis te maken met de 25 km geveegd natuurijs. Natuurlijk kunt u
ook heerlijk gaan langlaufen op een deel van de 100 km loipes.

Woensdag 20 februari 2008
Een biatlonclinic in het stadion van Östersund. Van oud biatlon kampioen
Tord Linquist hoort u de fijne kneepjes van het crosscountry skiën Nadat u
het cross country parcours heeft verkend en uitgeprobeerd, krijgt u ook een
uitgebreide schietinstructie. Na een warme lunch in de prachtige
uitkijktoren, de Arctura, van dit stadion wordt er een kleine biatlon
competitie georganiseerd tussen alle deelnemers.

Donderdag 21 februari 2008:
Terug naar het ijs. In de middag hebben wij voor u een aantal sneeuwscooters
gereserveerd voor een tocht over het ijs en door de bossen.

Vrijdag 22 februari en zaterdag 23 februari 2008
De Vértex met zaterdagavond een banquet voor alle deelnemers.

Zondag 24 februari 2008
Inmiddels heeft u kennis gemaakt met de meeste winter activiteiten in Östersund en zijn uw
spieren vermoeid. Vandaag heeft u de gelegenheid om naar eigen wens in te vullen. Op het grote
meer is altijd veel te doen. U kunt er natuurlijk een heerlijk tochtje gaan schaatsen, maar ook
lekker luieren in één van de strandstoelen. Via onze host kunt u ook andere activiteiten boeken.
Maandag 25 februari 2008:
Om 11.00 uur vertrek naar de luchthaven van Östersund.
Vertrek vanaf de luchthaven in Östersund 12.40 uur, aankomst op Schiphol 17.10 uur.

Prijs: € 1.058,00 per persoon op basis van verblijf in een 2-persoonskamer
Inclusief:
• Retourvlucht Amsterdam -Östersund met SAS Scandinavian Airlines
• Luchthavenbelasting
• 7 dagen verblijf in viersterren hotel, op basis van een 2-persoonskamer, inclusief ontbijt
en eenmaal diner op de dag van aankomst.
• Banquet na de Vértex op zaterdagavond
• Bustransfer van en naar het vliegveld in Östersund
• Begeleiding van host(ess) ter plaatse
• Onbeperkt schaatsen op 25 km geveegde baan, op loopafstand van de geboden
accommodatie.
• Biatlonclinic inclusief lunch
• Sneeuwscooter experience
Exclusief:
• Vervoer van en naar Schiphol
• Reis- en ongevallenverzekering en/of een annuleringsverzekering
• Toeslag éénpersoons kamer € 195,00
• Persoonlijke uitgaven tijdens de excursies
• Korting in geval extra bed op de kamer € 120,00
• Bijdrage right to play

