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AUKERATU NAHIAGO DUZUN PACK 
 
 Zuen egonaldia antolatzen joan ahal izateko PACK desberdinak prestatu ditugu. 
Aurrerago informazio gehiago erreztuko dizuegu. 
 
 PACK guztiei MASTERCLASSa gehitzeko aukera edukiko duzue eta lehiaketan parte 
hartzen ez dutenek ere izena emateko aukera edukiko dute. MASTERCLASSa gimnasiaren 
munduan ospe handia duen pertsona batek emango du, aurrerago zehaztuko duguna. 
 

KLUBA  

ENTRENATZAILEAK  

EMAILA  

TELEFONOA  

 
 
LEHIAKETARA IZEN EMATEA 
 

 ZENBATEKOA TALDE KOPURUA BAKARKA KOPURUA 

15€ / TALDEA   

*Bakarkakoek ez dute izen ematea ordaindu beharko.  
*Tximeletak plazak konfirmatu arte ez da ordainketarik egin beharko. 
 
FESTA (2005AREN AURRETIK JAIOTAKO GIMNASTA + ENTRENATZAILEI ZUZENDUA) 
 
Tximeletako festa Donostiako BATAPLAN diskotekan Izango da eta aurreko urtean bezala 
primeran pasako dugu! Pista batzuk: Photocall, afari-merienda eta musika asko edukiko dugu! 
 

 ZENBATEKOA  PERTSONA KOPURUA 

12€ / PERTSONA  

 
DSS OROIMENAK 
 
TXIMELETA DSS18aren oroimen polit bat eraman nahi duzu etxera? Ekitaldiko talde zein 
bakarkakoen argazkia edo ekitaldiko domina ofiziala erreserbatu dezakezu. Informazio 
gehiagorako gurekin harremanetan ipini info@tximeleta.eus 
 
OSTATUA 
 
GREEN NEST HOSTEL UBAATERPETXEA edo antzekoak. 
 
Uba Bidea, 43, 20014 Donostia, Gipuzkoa 
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Logela guztietan dohaineko WIFIa, komunak eta kanpoko aparkalekua. 

 
OSTATUAREN ERRESERBA 
 

PERTSONA KOPURUA +18:  
 

-18: 

ARRESERBA EGIN 
DUEN PERTSONAREN 
IZEN ABIZENAK 

 

SARRERA DATA  
 

IRTEERA DATA  
 

AUKERATUTAKO PACK  
 
 

EXTRAK  
 

*Beste mota bateko hotela edo ostatua nahiago baduzue edo familientzako informazioa behar 
baduzue gurekin harremanetan ipini.  
 
AUTOBUSAREN ERRESERBA 
 

PERTSONA KOPURUA NAHI DUZUEN DESPLAZAMENDUA 

  

 
 
Ostatua, estrak, autobusa eta diskoteka erreserbatzeko azken eguna otsailak 18 izango da.  

 ZENBATEKOA / PERTSONA ETA GAUKO 

OSTATUA 6 OHEKO LOGELA: 26,75€ 
4 OHEKO LOGELA: 29,60€ 
2 OHEKO LOGELA: 32,80€ 

ESTRAK 
 
*ONDOKO AUKERAK 
GEHITU DITZAZKEZUE 

KIROLARI GOSARIA + 4,95€ 
Tea, kafea, esnea, kakaoa, ura, zukua, ogia, madalenak, 

bizkotxoak, zerealak, gurina, marmelada, urdaiazpikoa, gazta eta 
yogurra.  

KIROLAGI GOSARIA GEHIGARRIEKIN + 6,15€ 
Kirolari gosaria + pasta, tomate saltsa eta tortilla frantsesa.  

KIROLARI HAMAIKETAKO EDO AFARIA + 10,50€ 
Lehenengo platerra karbohidratoekin, bigarren platerra 

guarnizioarekin, postrea, ogia, ura eta ardoa.  

PICNIC + 7,90€ 
Ura, ogitartekoa, txokolatina edo antzekoa eta fruta edo postrea.  

AUTOBUSA 
*Izen ematearen 
arabera Tximeletak 
zerbitzua bertan behera 
uz dezake 

AUTOBUSA + € aurrerago zehaztuko dizuegu 
Prezioan bi desplazamendu sartzen dira: 

BATALAN – ALBERGEA (28a gauean) 
ALBERGEA – KIROLDEGIA (29a goizeko lehenengo orduan) 
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