
Tilmelding - ”Bakskuldløbet” på Færøerne 
Pakke 1: 8.195,-  

 

Forening: Navn: Fødselsdata Pasnr. Bil 
(Længde max 5 m) 

Indkvartering Marknagil 
(afkrydsning) 

Mrk. & model Reg.nr. 1 2 3 4 5 
           

           

           
           

           
           

           
           

           

           
           

           

           

1. 2-personers delt værelse indeholdt i prisen 

2. Enkeltværelse – tillæg på 980,- pr. person 

3. U18 med ekstra seng – afslag på 700,- pr. person. Max 1 ekstra seng pr. værelse*) 

4. Ekstra barneseng (0 – 2 år) – afslag på 1.750,- pr. person. Max 2 ekstra børnesenge pr. værelse*) 

5. Barn u. 5 år uden opredning – afslag på 2.450,- pr. person 

*) Også muligt med 1 ekstra seng + 1 børneseng pr. værelse 



Bemærkning – pakke 1: 

• Ekstra rabat til U18 – forhør nærmere om pris.  

• Egen indkvartering – prisafslag på 2.100,- pr. person  

• Rejsen med Smyril Line er incl. 1 bil + 1 kahyt for hver 4 passagerer 

• Har du mulighed for at tage bil med, skal det anføres ved tilmeldingen – der skal være plads til 4 i hver bil incl. 

bagage. Længde max 500 m. 

• Rejser I flere sammen, påføres ønske om fordeling i kahytter og på værelser i nedenstående skema: 

 

Kahyt: Navn: Bemærkning (Smyril Line): 
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Værelse: Navn: Bemærkning (Marknagil): 
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Tilmeldingsfrist: Senest 31. december 2020 efter ”Først til mølle” princippet. Max 120 deltagere i pakkeløsningerne – 

herefter lukkes der for tilmelding. Tilmeldingen fremsendes til e.lindholdt@gmail.com med samtidig indbetaling af 

depositum 1.000,- til reg. 0400  Konto 4012748197 eller Iban nr.DK4404004012748197 og Swift nr. LOSADKKK mrk. 

”Færøerne” + forening & antal deltagere. Depositum dækker EPI´s indledende udgifter ved bookning m.v. og indgår 

som en del af den samlede betaling for turen. Tilmeldingen er først gældende fra modtagelse af indbetalt depositum.  

 

Ved kvittering for modtaget tilmelding medsendes oversigt over  

• Detaljeret afregning for turen incl. eventuelle prisafslag og betalingsfrister 

• Muligheder & priser for eventuel opgradering af kahyt & måltider (Smyril Line) 

• Informationsskrivelse med mere detaljeret info om turen (opdateres hver 3. måned) 
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