19. december 2017

Nye oplysninger vedrørende EM 2018 i Wien, Østrig
Hermed nye redigerede oplysninger vedr. ESBC stævnet i Wien 2018.
EM i i Wien afholdes i uge 26, fra lørdag den 23.6.2018 til lørdag den 30.6.2018. Vær opmærksom på
at stævnet igen er udvidet med 1 dag, så finaler og banquet er lørdag d. 30.6.
Der er vedtaget samme deltagergebyr som de sidste år og dette er:
Euro 230 = Kr. 1.730 pr. spiller og Euro 180 = kr. 1.350 pr. gæst.
Og inkluderer følgende ydelser:
Spillere: 18 serier bowlingspil (á 6 serier single, double og trio), samt eventuelt spil i finale runden, åbnings
ceremoni med minimum en drink, afslutningsbanquet med spisning, bustransporter tur/retur hotel /
bowlinghaller hele ugen, samt transfer tur/retur lufthavn/hotel ved ankomst i Wien fredag d. 22.6. fra kl.
15.00 og hele lørdagen. Ved afrejse er der gratis transport til lufthavn hele søndagen d. 1.7.
Gæster: Har samme ydelser inkluderet som spillerne undtagen de 18 serier bowlingspil.
Deltagelse: Dette er det 27’nde EM for seniorer og der spilles iflg. de senest modtagne oplysninger pr.
10.12.2017 i flg. 3 bowlinghaller. Max antal deltagere er sat til 1000 spillere, men østrigerne planlægger en
speciel start fredag d. 22.6. for lokale spillere, ligesom man fik tilladelse til i Bologna i 2015, hvis der bliver
behov for dette.

Bowlinghaller
Vi har endnu ingen nye oplysninger om hvor man spiller singles, doubles og trios. Kun oplysning om at
nedenstående nævnte 3 haller skal benyttes. Hvor den ene Phoenix Bowlingpark, Hernals (tidligere post) er
annulleret. Sandsynligvis vil single grupperne blive spillet i alle 3 haller.
Dette informerer vi om, så snart vi også har modtaget disse informationer. Hold også godt øje med nye info`s
på hjemmesiden.
Plus Bowling Center , Wien

32 laminat baner

www.plusbowling.at

Her spilles også masters lørdag d. 30.6.

Phoenix Bowlingpark Prater, Wien

32 laminat baner

www.phoenixbowlingpark.at

Bowlinghallen er delt med 2 x 16 baner i hver sin side.
Phoenix Bowlingpark Hernals (tidligere Post)
www.phoenixbowlingparkhernals.at
Denne bowlinghal er nu annulleret fra arrangørernes side.

32 laminat baner

Bowling Center Cumberland, Wien
www.cumberlandbowling.at

12 laminat baner

I de tidligere fremsendte informationer er der beskrevet beliggenheden af bowlinghallerne i forhold til Hotel
Wimbergen, som vi i ESBC bestyrelsen anbefaler.
Formand: E-mail : klok@post1.dknet.dk
Lars Klokkedal, Uggeløse Bygade 4,
3540 Lynge
Tlf. 23 67 19 89
Bestyrelsesmedl: E-mail:
bente@makholm.net
Bente Makholm, Åmosevej 44
2610 Rødovre
Tlf. 44 92 85 17

Sekretær: E-mail: sysarnet@gmail.com
Birgit Arnet
Vildtbaneparken 67 M, 2635 Ishøj
Tlf. 20 23 46 15
Bestyrelsesm.: E-mail:
lise.riggelsen@gmail.com
Lise Mollerup Sørensen
Lindeengen 69, 2740 Skovlunde
Tlf. 22 37 73 08

Kasserer: E-mail: dbk@post7.tele.dk
Børge Keller,
Ejbyvej 69, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf. 42 34 69 85
Hjemmeside www.esbc.dk
Giro ESBC - 1-656-2947

Bankkonto: 4310-0016562947

Indkvartering.
Vi har nu modtaget alle informationer vedr. de tilbudte ESBC-Wien hoteller.
Og det er vigtigt at booke på et af de officielle ESBC-hoteller, hvis man vil have bustransport hele ugen til
diverse bowlinghaller, banket og T/R lufthavnen. I bestyrelsen har vi altid forsøgt at samle hele den danske
gruppe på samme hotel. Det har været populært ikke mindst på grund af det sociale samvær.
Jeg kender de fleste af de tilbudte hoteller, og i 2010 boede alle danskere med stor succes på Archotel
Wimberger.
Her kommer ESBC`s priser på hotellerne, alle priser i DKK pr. nat inkl. Morgenmad
OBS. Hvis ikke I allerede har bestilt hotel så er det vigtigt at vi får jeres hotel bestilling via ESBC senest 15.
januar 2018, da der på flere af hotellerne ikke er mange værelser til rådighed.
Archotel Wimberger, 3-4* Neubaugürtel 34-36, 1070 Wien.
Og dette hotel vil vi meget gerne anbefale, flg. webadresse:
http://www.arcotelhotels.com/en/wimberger_hotel_vienna/
ESBC pris Single 660
Db. standard 720 Db. Superior /comfort 885
Hotel Senator, 4* Hernaiser Hauptstrasse 105, 1170 Wien
www.senator-hotel.eu
ESBC pris Single 720
Db. Standard 818
Donauwalzer Hotel, 3* Hernaiser Gürtel 27, Ottakringer Str. 5, 1170 Wien
www.donauwalzer.at
ESBC-pris single 585/698 Db. Standard 713 Db. Superior/comfort 900
(singel person i db. Vær. DKK 698)
Accor Hotel Ibis. 3* , Mariahilfer Gürtel 34, 1070 Wien
www.archotels.com
ESBC-pris single 660
Db. Standard 825
Db. Superior/comfort 900

3-sengs 863

3-sengs 938

3-sengs 1140

Hotel Motel ONE, 3* Wien, Westbahnhof Europaplatz 3, 1150 Wien
www.motel-one.com
ESBC-pris single 675
Db. Standard 863
Park Royal Palace Wien, 4* Schlossalle 8, 1140 Wien
www.austria-trend.at
ESBC-pris singel 1088 Db. Standard 1118

Transport
Oplysninger vedr. transport har ikke ændret sig siden sidst udsendte informationsskrivelse

Økonomi
Beløbene deles som tidligere ved indbetalinger flere gange med et depositum i januar 2018 på kr. 1.000.
Restbeløb + betaling for hotel vil være ca. 15.3.2018.
Flybilletter skal bookes individuelt og betales ved bookingen.

Evt. Udflugt
Der var på generalforsamlingen stemning for en udflugt eller fælles spisning og det arbejder vi videre på i
bestyrelsen. Nærmere om dette senere.

På bestyrelsens vegne
Lise

