Aalborg skiklub
Familieturen til Saalbach, Østrig, uge 8.

fra 14 til 23. februar 2020

Familieturen i uge 8. 2020 går til Saalbach i Østrig, her skal vi bo på et hotel Seidl Alm der ligger oppe på bjerget.

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 Seidl Alm beliggende i 1804m midt i ski området med direkte ski ind og ud, kør direkte ud på pisterne.
Det betyder at vi om morgenen ved ankomst skal med lift op til hotellet, derfor er det også kun mulig med fly fra
Kastrup. For kør selv er der parkering for hotellets gæster ved liften.
I hotellets hovedrestaurant nydes både morgen- og aftensmaden der er traditionel Østrigs.
Det er hotellet hvor man rigtig kan slappe af. Når liften lukker er der ikke mulighed for at komme ned i byen.
Beliggenhed se kort.
.
Skiområdet: Særdeles familievenligt med 270 km. Pister heraf 140 km. blå pister beliggende i området Saalbach,
Hinterglemm og Leogang. Ubegrænset pistetrolddom på over 200 km fabelagtigt præparerede pister. Fra bløde
skråninger over sorte VM-nedkørsler, fra forlystelsespark over langløbsstrækninger til pukkelpister. Gratis skibusser
pendler regelmæssigt mellem Saalbach Hinterglemm og Leogang.
Der er også mulighed for at løbe langrend i området.
Som noget nyt er der en ny lift der forbinder med Zell am See og her gælder liftkortet også.

Afrejse:

Med bus fredag den 14.februar fra Aalborg.
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.

Hjemkomst: Bus søndag den 23. februar.
Pris:

Rabat:

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

kr. 8599

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

kr. 7799

Klubtilskud børn og unge 0 - 24år.

kr. 250

Opredningsrabat:
Barn 2014 – 2018
Barn 2008 – 2013
Barn 2007 – 2006

kr. 300

kr. 1900
kr. 1150

Opredningsrabat gælder for 2 fuldt betalende i værelset.
Liftkortrabat: Børn 0 – 5 år
Børn 6 – 15 år
Ungdom 16 – 18 år.

kr. 2350
kr. 1100
kr. 500

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. oktober 2019. Depositum kr. 1750,- 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 Saalbach, Østrig.
Jeg/vi tilmelder mig/ os til familieturen uge 8. 2020: Bus:_____Kør selv:_____
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. 1750,- 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.

