
Balatonfüred Cup 2017
Team Helsinge Håndbold - For piger & drenge årgang 97 til og med 04
Søndag d. 02/7 til søndag d. 09/7 



Balatonfüred Cup 2017 
Team Helsinge Håndbold deltager for første gang i det dansk arrangerede
stævne Balatonfüred Cup. Her er hvad arrangøren skriver om stævnet:

Ungarneksperten arrangerer et stort internationalt ungdoms håndboldstævne,
i Ungarn ved Balaton søen, for ungdomsspillere årgang U14, 16 & 18.
Stævnet er ikke et elite stævne, det er et åbent stævne for hold på alle ni-
veauer. Der spilles i 5 haller ved og omkring Balaton søen
Spillerne bor på hotel eller bungalows, hvor forplejningen er halvpension
(morgenmad og aftensmad).
Deltagerantallet har været stabilt hvert år. Der kommer 400 spillere fra Dan-
mark og 200 spillere fra Ungarn. Ungarn er stadigvæk et billigt turistland, lom-
mepengene rækker langt. 
Mange af de danske hold, der deltager i stævnet bruger turen som en afslut-
ning på sæsonen. Der er mange klubber der har været med i 15 år.
Turen er en 8 dages bustur. Transporten køres i moderne langtursbusser,
som er udstyret med flysæder, toilet, køleskab, air-condition. Balatonfüred
Cup afholdes i den anden uge i skolernes sommerferie.
Klubberne hentes i deres hjemby.
Turen køres via Tyskland, Tjekiet og Slovakiet. Turen varer, inkl. pauser, ca.
20-22 timer.
Man ankommer til Balatonsøen mandag morgen. Den første dag bruges til af-
slapning, badning og hyggeligt samvær.



Hvor skal vi hen:
Turen går til Ungarn hvor vi skal  bo i den hyggelige by Balatonalmádi som
ligger ned til Balatonsøen.

Sådan bor vi:
Vi har valgt det hyggelige Nereus Park Hotel som ligger meget smukt i en
stor parklignende have helt ned til søen.

Nereus Park Hotel:
Et dejligt familiehotel lige ned til søen, med egen badestrand. Alle værelser
med bad – toilet. Hotellet har stor have, snack-bar, beachvolley bane, restau-
ration, tv-stue og børnepool. Receptionen har åbent indtil kl. 22.00. Man kan
gå til byens centrum på 10 min. Købmand samt butikker 300 m.
Hotellet har en hyggelig restaurant som serverer morgen og aftensmad.



Nereus Park Hotel: 
Hotellet tilbyder:
Stor parklignende have  -  børnepool med rutsjebane 
swing bowling  -  billard  -  bordtennis  -  fodbold  -  håndbold
volleyball  -  strandbar  -   liggestole på stranden. 

Centrum

Hotellet har også deres egen hyggelige marina



Uge programmet:

Søndag d. 2. juli
Afrejse. Opsamlingsstedets adresse sendes i forvejen til arrangøren.
Forventede afgangstider fra forskellige byer mellem kl. 9.00 og 11.30

Mandag d. 3. juli
Ankomst til Balaton søen omkring kl. 9.00. Indkvartering på det
valgte hotel (NB. værelserne er klar efter kl. 12.00).
Orienteringsmøde. Mødet ledes af Balatonfüred Cups officials på de
forskellige hoteller. 
Forplejningen starter med aftensmad.

Tirsdag d. 4. juli
Det 21. Balatonfüred Cup starter. Bustransport til hallerne.
Hallerne ligger i Alsóórs, Veszprérn, Vàrpalota og Balaton füred
Vi er tilbage på hotellerne senest kl. 15.30
Aftensmad.
Lederkomsammen

0nsdag d. 5. juli
Balatonfüred Cups 2. dag. Bustransport til hallerne.
Vi er tilbage på hotellerne senest kl. 15.30
Valgfri aften tur til B. Füzfö (sommer kælkebakken egenbetaling), 
aften-shoppingtur til B. füred eller en tur om eftermiddagen  til
vandlandet i Balaton füred (fra kl. 16.00 - 19.00).
Aftensmad.

Torsdag d. 6.juli
Fridag eller heldagsudflugt. Husk at melde Jer til en af turene hjemmefra!
Man kan vælge mellem forskellige steder mere om dem dernede.
Udflugten koster kr. 60, pr. deltager der betales i Ungarn,
Aftensmad på hotellerne. Tidspunkt efter aftale.

Fredag d. 7 juli
Balatonfüred Cups 3. dag. Sidste puljekampe, placeringskampe og finaler.
Præmieuddeling.Turneringen slutter ca. kl. 14.30.

Lørdag   d. 8 juli
Efter morgenmaden værelsestjek og afrejse fra Balaton søen.

Søndag d. 9, juli
Hjemkomst til Danmark.



Pris & indhold
Turen til Balatonfüred Cup indeholder:

- Betalingen til Rejsegarantifonden, vejskatter 
- Bustur til og fra Ungarn
- Ophold på Nereus Park Hotel
- Morgen og aftensmad på hotellet
- Deltagelse i Balatonfüred Cup
- Gratis bustransport mellem haller og hotel
- THH ledere med på hele turen
- Minimum 4 kampe pr. hold 
- Bustransport til kampene, leder/tolk-assistance 

Normalpris for denne tur er kr. 3600,-
Efter flot tilskud fra THH’s Venner nu kr. 3300,-
De næste år vil de unge mennesker der skal på denne 
tur, selv arbejde lidt, for at gøre turen billigere. Og mon
ikke den så kommer ned i godt kr. 3000,-

Det med smat̊:
Turen er en håndboldtur og derfor er der ingen alkohol på turen.
Turen er via teknisk arrangør Silkebus medlem af rejsegarantifonden. 
Det er dog jeres familiers egne rejseforsikringer, der skal dække evt. skader, bortkommende effekter, samt en eventuelt aflysning grundet sygdom. Det blå 
sygesikringskort gælder i Ungarn, men uden hjemtransport!! Husk at have forsikring inkl. hjemtransport. 

Bliver vi af tvingende ar̊sager nødt til at aflyse rejsen, får I alle jeres penge retur. Desværre kan vi ikke tilbyde yderligere kompensation. THH forbeholder sig ret til
prisforhøjelser som følge af ændringer i valutakurs, skatter, moms, oliepris, etc. 

Hver deltager skal have eget pas. Personer der ikke har dansk pas skal have visum til Ungarn! Deltagerne uden dansk pas skal selv sørge for visum til Ungarn,
samt transitvisum til Tyskland, Tjekkiet og Slovakiet. Hvis en deltager har anderledes pas (midlertidigt eller andet) skal man have visum for vedkommende.

THH pat̊ager sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser etc. der er følger af trafikuheld, aftalebrud, vejrmæssige forhold eller lignende, som THH ikke har indflydelse pa.̊

Sad̊an bestilles turen
Depositum: 
Depositum på kr. 500.- pr. deltager betales via THH’s
klubmodul. Ønsker man at tegne afbestillingsforsikring,
koster denne kr. 100,- i tilvalg (gælder ved afbud pga.
Sygdom hos deltageren eller hos deltagerens nærmeste
familie) 

Restbetaling:
Restbetalingen på kr. 2800,- betales via THH’s klubmodul
senest den 15. maj 2017

Spørgsmal̊ vedr. turen kan stilles til Martin Ohlendorff
pa ̊40 18 78 78 eller via formand@team-helsinge.dk

Evt. Afbud: 
Ved afbud mister den enkelte deltager/hold det ind-
betalte depositum. 
Mindre end 6 uger før rejsen mister man depositum
+ halvdelen af det indbetalte beløb. 
Mindre end 4 uger før rejsen mister man hele det
indbetalte beløb. 
Har man dog tegnet afbestillingsforsikring mister
man kun det indbetalte forsikringsbeløb + kr. 300.- 
i administration


