Aalborg skiklub
Familieturen til Nassfeld, Østrig. uge 8.

fra 19. til 28. februar 2021

Familieturen uge 8 går til det tidligere besøgte Ski området Nassfeld i Østrig, hvor vi skal bo på det kendte
hotel La Gallo Forcello i 1500 meters højde på grænsen mellem Italien og Østrig.
Teknisk arrangør: Rejsen er arrangeret i samarbejde med Snowtravel ApS der har reg. nr. 3292 i
Rejsegarantifonden.
Turen gennemføres kun ved min. 40 deltagere.
Skiområdet: Den højeste piste ligger i 2200m højde, og det længste nedløb er 7,5 km. Der er 110 km. pister,
30 km. blå, 70 km. røde og 10 km. Sorte. Det er det skiområde i Østrig, der har flest solskinstimer og hvor 97 % af
skiområdet er beliggende over 1.300m. Højeste skiløb er 2.200 m.o.h.. Fra hotellet er der 300m. til en forbindelseslift,
hvor dagen starter, som giver adgang til det store område i Østrig. Der er en ski sti direkte retur til hotellet.
Lige ved hotellet ligger Pramollo søen og her er en 4 km. langrendsløjpe
Hotellet: Vi skal bo på hotel La Gallo Forcello i Italien beliggende i 1530 m’s højde med udsigt til Pramollo søen.
På hotellet findes der bar og restaurant, hvor morgenmad og aftenmenuen indtages. Endvidere er der en stor
wellnesafdeling med sauna, dampbad og spa. I kælderen er der bar og skiudlejning, forhånds reservering på skiudstyr
tilrådes så materiellet ligger klar ved ankomst..
Alle værelser er med douche/wc, hårtørrer samt TV.
Køkkenet på hotellet viser, at her der tale om et italiensk hotel. Morgenmaden består af morgenmadsbuffet.
Aftensmaden består af 4-5 retters menu hver dag, som regel bestående af antipasti- buffet, suppe-buffet, pasta eller
risotto til forret, hovedret med kød, fugl eller fisk (også vegetar-mulighed), Samt ost og dessert fra buffet. Forret og
hovedret bliver serveret. Det skal nævnes at vinkælderen lever helt op til køkkenets høje kvalitet.
Der er gratis parkering ved hotellet for kør selv .
Afrejse: Med bus den 19. februar ved middagstid, vi har vores egen bus til 54 personer og det er vigtig at mindst 50
pladser besættes for at holde prisen.
Der tilbydes ikke flytransport på grund af stor afstand til mulige lufthavne, hvis man gerne vil flyve er man velkommen
til selv at arrangere transporten..
Undervisn.

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

Hjemkomst: Bus søndag den 28. februar.
Pris:

Prisen indeholder Bustransport tur/retur, inkl. ophold med halvpension samt liftkort i 8 dag.
Kør selv, inkl. ophold med halvpension samt liftkort i 8 dag.
Bus i dobbeltvær.(2 pers.) pr. pers.

kr. 8140

Kør selv i dobbeltvær. (2 pers.) pr. pers.

kr. 7140

Tillæg:

Tillæg for enkeltv.

kr. 2000

Rabat:

Seniorer (årg. 1955 og ældre)

kr. 150

Klubtilskud børn og unge 0 - 24år.

kr. 250

Unge og Børne rabat er i vær. med 2 voksne og inkl. Liftkort
Unge (2002-2006)
Børn (2007-2014)
Børn (2015-2018)
Børn (2019-2021) i forældres seng

kr. 1300
kr. 3000
kr. 4000
kr. 6000

Rabat ved 7 dages liftkort med start på ankomstdagen lørdag:

Tillæg

Voksen
Senior (årg. 1955 og ældre)
Unge (2002-2006)
Børn (2007-2014)

kr. 130
kr. 110
kr. 90
kr. 70

Morgenmad ved ank.bestilles med rejsen

kr. 75

Babyseng (medbring eget sengetøj)

kr. 450

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 25. september 2020. Depositum kr. 2500,- betales ved tilmelding
Det er mulig at afbestille turen ud omkostninger frem til og med 1. oktober.
Er udenrigsministeriet rejsevejledninger for Østrig ‘GUL', betyder det at man gerne må rejse,
men at man skal være ekstra forsigtig. Skulle Nassfeld blive 'ORANGE' og Udenrigsministeriet
dermed fraråder rejser til området 14 dage før afrejsetidspunktet, vil det fulde beløb for rejsen
blive tilbagebetalt ved rejsegarantifonden.

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 Familieturen til Nassfeld. Østrig/ Italien 2021
Jeg/vi tilmelder mig/ os til familieturen uge 8. 2021: Bus:____ Kør selv:_____
Ønskes instruktion: ja.____ nej. _____ Morgenmad: _________
Medlems nr. _________

Tlf: _________________

e-mail: _________________________________

Adresse: ____________________________________________________________
Navn voksen:_________________________________________________________
Navn voksen: _________________________________________________________
Navn børn:

__________________________________________________________

Navn børn:

__________________________________________________________

Bemærkninger:
Tilmelding sendes på mail til: poulbluhm@gmail.com
Depositum på kr. 2500,- 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.

