Aalborg skiklub
Familieturen til Obertauern, Østrig, uge 8.

fra 15 til 24. februar 2019

Familieturen i uge 8. 2019 går til Obertauern i Østrig, her skal vi bo på det 4 stjernede hotel Marietta indbegrebet af
komfort og luksus i de bedste omgivelser til en god pris og stort nok til vi alle kan bo samlet. Se hotellet på
https://www.nortlander.dk/skiferie/oestrig/obertauern/hotel-marietta
Jeg håber at dette tilbud retter op på de sidste par år med indkvartering på flere forskellige hoteller.

Bemærk: På grund af den store tilslutning til familieturen er tilmelding forbeholdt registrerede
klubmedlemmer fra offentliggørelsen af turen og frem til 15. september 2018.
.

Hotellet: Hotel Marietta ligger kun 100 m. fra piste, der er skiudlejning på selve hotellet og når man kommer hjem fra
en lang dag på pisten, er der et wellness område med både pool, sauna, jacuzzi, dampbad samt 2 udendørs saunaer,
der alle frit kan benyttes af gæsterne.
I hotellets hovedrestaurant nydes både morgen- og aftensmaden. Restauranten er stor og opdelt i flere små rum
således at grupper kan spise samlet.
Til morgenmaden er der en stor lækker buffet med bl. a. en omelet-station, scrambled eggs med bacon, samt brød og
pålæg.
Middagen består af en stor varieret og lækker buffet med noget for enhver smag. For de små serveres der hver aften
en særskilt buffet tilpasset de mindste.
Efter middagen kan man slappe af i bar Lounge området med dybe lædermøbler og en passende drinks.
Skiområdet: Obertauern er ved flere lejligheder kåret til Østrigs bedste skiområde af østrigerne selv. Obertauern har
lokalt 100 km rigtig gode pister og 26 moderne lifter anlagt i et af Østrigs mest snesikre skiområder. Skiløbet foregår
imellem 1.630 og 2.313 m, og løber hele vejen rundt om byen. Pister og lifter er genialt og effektiv forbundet, så du
altid kan komme rundt i hele skiområdet, uanset hvor du befinder dig.
Ønsker du lidt flere kilometer at løbe på, ligger skiområdet Grosseck/Speiereck med ca. 50 km. pister kun 10 min.
kørsel fra Obertauern. Vil du have syre i benene, kan du løbe hele vejen fra toppen af Speiereck bjerget (2.411 m) og
ned til byen St. Michael (1.075 m). Dette område er inkluderet i liftkortet. Obertauern er særdeles familievenligt med
masser af børne- og begyndervenlige pister. Til de rutinerede skiløbere er der den berømte Gamsleitenspitze. Denne
sorte piste byder på noget af det stejleste skiløb i alperne. Snowparken ’The Spot’ har masser af udfordringer for
enhver snowboarder. Både for begyndere og rutinerede.
Obertauern har masser af langrendsmuligheder. Her er i alt 31 præparerede langrendsløjper. Gnadenalm-løjpen, på
over 15 km, byder på forskellige sværhedsgrader. Hundsfeldløjpen kan også anbefales, da den 6 km. lange tur løber
igennem et naturreservat. World Cup-løjpen Gamsleiten på 10 km er også et must for engagerede langrendsløbere.

Afrejse:

Med bus fredag den 15.februar fra Aalborg med fly fra Billund den 16.februar.
Ved ca. 50 bus deltagere vil vi få egen bus, der kører direkte tur/retur fra Aalborg ellers må der
regnes med opsamlinger og evt. busskifte.

Undervisn.:

På denne tur gives der undervisning enten 3 dage af 2,5 time eller 4 dage af 2 timer
Husk at angive om der ønskes undervisning ved tilmelding, ellers kan det ikke garanteres. Ved
tilmelding til turen efter fristens udløb kan der heller ikke garanteres undervisning.

Liftkort:

Turen er med 8 dages liftkort med bus og kør selv og 6 dage for fly.

Hjemkomst: Bus søndag den 24. februar / Fly lørdag den 23. februar til Billund.
Pris:

Prisen indeholder Bustransport tur/retur, inkl. ophold med halvpension samt liftkort i 8 dag.
Fly tur/retur med transfer, inkl. ophold med halvpension samt liftkort i 6 dage.
Kør selv, inkl. ophold med halvpension samt liftkort i 8 dag..
Lig specielt mærke til de store børnerabatter.
Bus i dobbelt vær. (2 pers.) pr. pers.

kr. 7895

Fly i dobbelt vær. (2 pers.) pr. pers.

kr. 8999

Kør selv i dobbelt vær. (2 pers.) pr. pers.

kr. 6995

Tillæg:

Ski med fly pr. par ski /støvletaske:

kr. 399

Rabat:

Klubtilskud børn og unge 0 - 24år.

kr. 250

Opredningsrabat:
Barn 01-01-2017 – 28-04-2019
kr. 2150
Barn 01-01-2013 – 31-12-2016
kr. 1650
Barn 01-01-2003 – 31-12-2012
kr. 1350
Voksen
kr. 850
Opredningsrabat gælder for 2 fuldt betalende i værelset.
Bemærk: der er mange gode og store 3 og 4 sengsværelser
Liftkortrabat: Børn 01-01-2013 – 20-04-2019
Børn 01-01-2003 – 31-12-2012
Ungdom 01-01-2000 – 31-12-2002
Voksen 01-01-1930 – 31-12-1953

kr. 2200
kr. 1090
kr. 560
kr. 110

Forsikring:

Det anbefales at der tegnes rejseforsikring med hjemtransport ved sygdom og afbestillingsforsikring
ved eget forsikringsselskab. Aalborg skiklub påtager sig ikke noget ansvar ved manglende forsikring.

Tilmelding:

Senest den 31. oktober 2018. Depositum kr. 1500,- betales ved tilmelding

Spørgsmål:

Spørgsmål rettes til Poul Bluhm, mobil 40 52 75 89, hverdage mellem 08.00 og 10.00 samt 16.00 og
17.00 eller på mail. poulbluhm@gmail.com
………………………………………………………………………………………………………

Tilmelding til Familieturen til Obertauern, Østrig.
Jeg/vi tilmelder mig/ os til familieturen uge 8. 2019: Bus:_____Kør selv:_____med fly:____
Antal par ski med fly :____ Ønskes instruktion: ja._____ nej. _____ Medlems nr:______________
Adresse: ________________________________ Tlf:__________ e-mail: _______________________
Navn voksen: _________________________________________________________________________
Navn voksen: _________________________________________________________________________
Navn børn:____________________________________ alder _______ fødsl. dato__________________
Navn børn:____________________________________ alder _______ fødsl. dato__________________

Bemærkninger: ________________________________________________________________________
Tilmelding sendes på mail til: poulbluhm@gmail.com
Depositum på kr. 1500,- pr. pers. indbetales til Spar Nord reg. 9366 konto nr. 4 573 252 484 (Husk at angive
navn på indbetaler)
Tilmeldingen er først gældende når depositum er registreret.

