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EFNS-hiihtokisat järjestetään Puolan Dusznikisssa 19.-25. tammikuuta 2020. https://www.efns.eu/

Kisaohjelma on entisen kaltainen. Palaan tarkemmin yksityiskohtiin joukkueenjohtajien
kokouksen, 21.-22.9, jälkeen. Varsinaista ilmoittautumisaikaa on varmaan tämän vuoden
loppupuolelle saakka, mutta mikäli aiot osallistua yhteisiin lentoihin tai majoitukseen, kannattaa
toimia ripeästi.

Olen varannut aivan ampumahiihtokeskuksen vierestä hotellimajoitusta (Hotelli Jamrozowa Polana)
yht. 23 vuodepaikkaa (10 x 2hh + 1 x 3hh). Nämä varaukset tein jo maaliskuun puolivälissä, eikä
enempää paikkoja vapaana ollutkaan.  Läheisestä Duszniki-Zdrój:n pikkukaupungista
ampumahiihtokeskukseen on matkaa n. 4km. Tarvittaessa joukkueellemme löytyy tuolta lisää
majoitustilaa.

Alla mainituille Finnairin reittilennoille Helsinki-Praha-Helsinki olen varannut alustavasti 20
paikkaa. Lisäpaikkoja järjestyy, jos tarvetta on, ja koneessa löytyy tilaa.

Mikäli osallistut yhteisille lennoille Joensuusta alkaen, pitää Helsingistä varata majoitus yhdeksi
yöksi. Tämä voidaan tehdä joko yhteisesti tai omatoimisesti. Vastaavasti Prahasta paluulentoa
varten täytyy varata majoitus yhdeksi yöksi. Tämä on kannattanee  varata Prahan liepeiltä, niin ei
tarvitse aivan yön selkään kisapaikalta lähteä.

Matkat Prahasta Dusznikiin ja takaisin voidaan tehdä ryhmässä, osallistujien määrästä  riippuen
joko tilausbussilla tai julkisilla kulkuneuvoilla. Yhteiskyydin kustannukset jaetaan osallistujien
kesken; hinta riippuu mm. osallistujien määrästä.

Nyt tarvitsisin tiedon, aiotko osallistua yhteisiin lentoihin tai majoitukseen tai molempiin. Hotelli
Jamrozowaan majoittujien pitää maksaa ennakkomaksu 120€/hlö 25. syyskuuta mennessä ja
loppumaksu 270€/hlö 15.12. mennessä.
Lentojen maksuaikataulu ei minulla ole vielä tiedossa, mutta selviää, kunhan saan ilmoittautumiset
kasaan.

Lähetän tämän sähköpostiviesti viime vuosina mukana olleille. Tietoturvasyistä en nyt laita
sähköpostiosoitteita näkyviksi. Olisi tärkeää, että jo pian kerrot aikeistasi, niin voin viimeistellä
voimassa olevat varaukset. Ilmoita myös huonekaveritoiveesi. Majoitusvaraukset täytän
ilmoittautumisjärjestyksessä ja laitan maksuohjeet sähköpostilla perässä.

Tietoa lennoista ja hotellimajoituksesta:

su 19.1.2020 Helsinki-Praha klo 09.40-10.50
su 26.1.2020 Praha-Helsinki klo 11.35-14.50
Liityntälennot Joensuusta:
la 18.1. Joensuu-Helsinki klo 12.15-13.15
su 26.1. Helsinki-Joensuu klo 16.10-17.15

Rovaniemen liityntälennot selvityksessä



Lentohinta: Helsingistä: 197,80eur/hlö menopaluu
Joensuusta: 343,44eur/hlö menopaluu
+40€ lipunkirjoitusmaksu/lippu
Suksipussi 20€/suunta

Hotelli Jamrozowa Polana
https://www.jamrozowapolana.com/
19.-25.1. (su-su) 65 €/vrk/hlö, 2hh  Puolihoito

Terveisin Kalervo Janhonen
p. 0400 182844
kalervo.janhonen@storaenso.com

yhteydenotot s-postilla/tekstiviestillä,
puhelimitse mieluiten klo 16 jälk. tai vkl


