
SKITUR TIL ØSTRIG  den 12. januar 2018 

HOBRO SKIKLUB og INTERSPORT Hobro & Hadsund laver  

4 hele dage på ski i Schladming.  Vi skal bo på det flotte hotel ”Pehab Ramsau” med ½ pension. 

INTERSPORT Hobro medbringer TESTSKI til damer og herrer, og sponserer en ”overraskelse” til alle,  

Intersport åbner forretningen til  købe - og informationsaften før turen. 

Hotel Pehab ligger tæt på Ramsau centrum / www.pehab.at 

Skibus: Vi kører lørdag og tirsdag med lokal skibus til Schladmingområdet, ca. 10 min  - Søndag - mandag egen bus. 

SKYND DIG AT MELDE DIG TIL  - og sig det gerne til flere !!! 

Afrejse:    Hobro fredag 12. januar 2018 ca. kl. 13 

Hjemkomst:    Hobro onsdag 17. januar 2018 ca. kl. 12 

 Børn til og med 15 år    - 3995- 

 Unge 16-18 år     - 4495,- 

 Voksne     -       4895,- 

Bindende tilmelding snarest og senest 19. november 2017 til: 

tinabygholm@hotmail.com og samtidig indbetaling af hele turens 

pris til:  

9815 4579900984 med husk reference ” navn - Ramsau” 

Prisen er incl. undervisning på små forskellige hold  - 3 formiddage i ca. 3 timer med vores egne instruktører. 

HUSK – BLÅ og GULT sundhedskort og tjek dine forsikringer mht. afbestilling og hjemtransport. 

Skiudstyr SKAL med hjemmefra. Kan evt. lejes hos INTERSPORT Hobro eller i SKIBIKSEN på Højdevej. 

Vi fordeler værelser og senge efter bedste evne. 

Liftkort dækker hele Sportwelt Amadè. Se Schladming Dachstein 

 

 

 

 

 

 

På gensyn og mange skihilsener 

ANETTE OG JANN SAMS 9852 5351 / Jann 2070 7331  

TINA BYGHOLM   2619 4021 

 

PS: Alle deltagere på turen skal være medlem af 

Hobro Skiklub. 

Dag  1 – Skiløb og undervisning i Schladming, eftermiddagen fri. 

Dag  2 – Vores bus kører os til undervisning, der hvor det er bedst afhængig af vejret. 

              Eftermiddagen er fri til skiløb i Schladmingområdet. 

Dag  3 – Undervisningsfri og masser af muligheder  !!!!      Der kommer forslag til udflugter med vores 

bus 

 

  Nyhed  Schladmingområdet 

God Benplads   -  Lækre Flysæder  -  Toilet  

Spise & Kopholder  -  USB Stick ved sæder 

Ny Super ”4 ”Stjernet hotel  

Fjordens taxa & bus v/ Morten Lybech har fået  

NY SUPERLÆKKER BUS  

Supergod komfort og sikker transport til og fra Østrig. 

mailto:tinabygholm@hotmail.com
http://www.skiamade.com/de/winter/skiregionen/schladming-dachstein

