Aalborg Skiklub
SUPERTUREN til Andorra, uge 2
fra 5. til 12. januar 2019

Så er det tid til igen at prøve et område vi ikke tidligere har besøgt, nemlig Andorra i Pyrenæerne mellem Frankrig og
Spanien.
Rejsen er med fly fra Aalborg og prisen er baseret på 50 deltagere, så alle pladser skal benyttes for at prisen holder.
Husk at tegne afbesillings- og rejseforsikring.

Der er tilmelding frem til 15. september. På grund af reservation af flypladser.
Hotellet: Vi skal bo på det 3-stjernede Hotel Guineu, som ligger i byen Pas de la casa lige ved den franske grænse.
Populært og familievenligt hotel med en perfekt beliggenhed i Pas de la Casa. Der er kun 200 m. til centrum, hvor der
er gode shoppingmuligheder. Barer og restauranter. Fra hotellet er der 50 m. til liften.
Hotellet er familiedrevet og familien er med til at sørge for en hyggelig atmosfære på hotellet. Der tilbydes gratis wi-fi
på hele hotellet. Derudover har hotellet skilockers til gratis afbenyttelse. Hotel Guineu blev renoveret i 2016.
Opholdet er med halvpension (morgenmad+aftensmad, ekskl. drikkevarer til aften). Morgenmad serveres fra buffet og
aftensmad er valgfri fra tre forskellige menuer.
Skiområdet: Pas de la Casa (2.100 m) ligger i det største skiområde på den Iberiske Halvø og i Pyrenæerne,
Grandvalira med godt 210 km pister og uanede muligheder for off-piste skiløb. Grandvalira et topmoderne skiområde
på højde med de bedste områder i Alperne. Skiområdet Grandvalira, der ligger i 1.710-2.640 meters højde, har
foruden Funicamp kabineliften i Encamp, 3 kabinelifter og 66 lifter bestående hovedsaglig af high-speed 4-6
personers stolelifter og 2 træklifter..
Langrend. Grandvalira har ca. 30 km løjper. Disse centrerer sig om byen Grau Roig, som ligger i ca. 2120 m højde.
Dertil kommer yderligere løjper ved La Rabassa i byen Sant Julià de Lòria, som ligger ca. 35 km væk. Her finder
gæsterne rigtig gode forhold med 15 km løjper i forskellige sværhedsgrader. De fleste løjpekilometer fører gennem
landskabeligt fantastiske skovstrækninger, derunder strækninger for begyndere og øvede. Derudover er der i La
Rabassa en svær løjpe på 6,5 km. De velplejede løjper fører omkring 200 m op.
Afrejse:

Med fly fra Aalborg lørdag 5. januar 2019. kl. 15.50 ankomst Barcelona 18.40. Transfer ca. 3-4 timer

Hjemkomst: Med fly fra Barcelona lørdag den 12. januar 2019 kl. 12.05 ankomst Aalborg 15.05

Undervisning.: Der tilbydes skiinstruktion på denne tur dog ikke for nybegyndere, ønskes instruktion skal dette ske
ved tilmelding til turen ellers kan det ikke garanteres. Omfanget afhænger af antal deltagere .
Pris:

Prisen med fly tur/retur inkl. transfer, ophold i dobbeltværelse med halvpension samt 6 dages liftkort..
Pris i dobbelt vær. (2 pers.) pr. pers.
Tillæg for enkeltværelse
Mad ombord på fly t/r.

kr. 7750
kr. 1500 (Begrænset antal)
kr. 180 pr. person

Bagage:

Der må medtages 1 kuffert eller sportstaske inkl. Støvler max: 20 kg.

Tillæg:

Ski med fly pr. par:

kr. 350

Rabat:

Senior liftkort 65 - 69 år.
Senior liftkort 70+.

kr. 200
kr. 1200

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 15. september 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
18.00 eller på mail. poulbluhm@gmail.com
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tilmelding til Superturen Andorra
Jeg/vi tilmelder til superturen uge 2, 2019: antal personer:____________
Antal pr. par ski med fly:____ ønskes instruktion: ja._____ nej. _____ 65+ og 70+ alder med dato___________
Ønskes mad på fly: ja.________nej.______
Medlems nr:______________ Tlf:____________________ e-mail: ____________________________
Adresse: _______________________________________
Fulde navn som står i pas: ______________________________________________________________
Fulde navn som står i pas: ______________________________________________________________
Bemærkninger: ________________________________________________________________________
Tilmelding sendes til:
Poul Bluhm på e-mail: poulbluhm@gmail.com
Depositum på kr. 1500,- pr. pers. indbetales til Spar Nord reg. 9366 konto nr. 4573252484 (Husk at angive navn
på indbetaler)
Tilmeldingen er først gældende når depositum er registreret.

