
MARTINE ZUIDERWIJK’S
HOLIDAY & ICE
1. periode: 15-21 Juli 2018 ● 2. periode: 22-27 Juli 2018

Gå ikke glip af denne sjove og lærerige sommercamp nær Auxerre i Frankrig. Vi træner med høj 
intensitet for at forbedre vores skatingskills, spring og pirouetter. Vi tager udgangspunkt i den 
enkelte løber og forbedrer de teknikker man allerede kender, samtidig med at man lærer nye. 

Denne camp introducerer dig til nye aspekter af skøjteløbet, som vil forbedre dig som 
skøjteløber, så som OFFICE aktiviteter, dans, musikindlevelse på is og meget mere.

BESTIL NU

Begrænset 

antal pladser

PAKKE 2

2 timer på is om 
dagen i 7 dage.

I alt 14 timer pr. uge

Pris: 2796 kr.

PAKKE 2

2 timer på is om 
dagen i 7 dage.

I alt 14 timer pr. uge

Pris: 2796 kr.

PAKKE 3

3 timer på is om dagen 
mandag til fredag

og
2 timer på is om dagen 

lørdag og søndag

I alt 19 timer pr. uge

Pris: 3533 kr.

PAKKE 3

3 timer på is om dagen 
mandag til fredag

og
2 timer på is om dagen 

lørdag og søndag

I alt 19 timer pr. uge

Pris: 3533 kr.

PAKKE 4

4 timer på is om dagen 
mandag til fredag 

og
2 timer på is om dagen 

lørdag og søndag.

En af disse timer vil 
være en privattime.

I alt 23 timer +             
1 privattime pr. uge

Pris: 4269 kr.

PAKKE 4

4 timer på is om dagen 
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og
2 timer på is om dagen 

lørdag og søndag.

En af disse timer vil 
være en privattime.

I alt 23 timer +             
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På isen undervises i: 

Springteknik, video, 
pirouetter, skating skills, 
transitions, performance, 
power skating & spil på 

is. 

På isen undervises i: 
Springteknik, video, 

pirouetter, skating skills, 
transitions, performance, 
power skating & spil på 

is. 

Aktiviteter office:

Opvarmningstektik, Cooling down, 
udstrækningstektik, springteknik

Aktiviteter office:

Opvarmningstektik, Cooling down, 
udstrækningstektik, springteknik

For mere information kontakt: m.z.s@live.nl

Ishal: 
Patinoire Cyberglace 

Moneteau 
www.cyberglace.com

Ishal: 
Patinoire Cyberglace 

Moneteau 
www.cyberglace.com

Camping Les Ceriselles med swimmingpool, boule, bordtennis og mange andre aktiviteter 
ligger ca. 20 minutter i bil fra ishallen. www.campingceriselles.com

Mulighed for tilkøb af privatlektioner. Kun er et begrænset antal til rådighed.Mulighed for tilkøb af privatlektioner. Kun er et begrænset antal til rådighed.

Book før 1/2-2018 og få 10% rabat   Book før 1/2-2018 og få 10% rabat   Book før 1/3-2018 og få 5% rabat   Book før 1/3-2018 og få 5% rabat   


	Dias 1

