Uge 13 2023 ”kør selv” tur

TILMELDING

til Wildschonau i Østrig

FRA 22/6-2022
KL. 20.00
DER ER 20 VÆRELSER,
INKL

VÆRELSER TIL

INSTRUKTØRER

PRIS PR. PERS:

”4 overnatninger, 4 eller 5 skidage – 8 min til liften - 1/2 pension
H O B R O

S K I K L U B

2 5 .

T I L

2 9 .

M A R T S

2 0 2 3

Hotel Tirolerhof

Børn 0 - 2 år:
•

Kr. 9575-

Børn 4– 6 år:
•

Kr. 2.475-

Børn 7– 12 år:
•

Kr. 2.975,-

Børn 13-16 år
•

Kr. 3.475,-

Vokse:
•

Kr. 3.975,-

inkl. 1/2 pension, liftkort 4 dage til Ski
Juwel. Der er mulighed for at tilkøbe ekstra skidag lørdag til
kr. 350,HUSK:
Wellness område på
hotellet, 4 overnatninger giver masser af
tid til at nyde foråret
og forhåbentlig det
gode vejr.

Hotel
Vi skal bo på Hotel Tirolerhof som ligger i
Wildschonau dalen under 10
min fra liften i bil. Skiområdet Ski Juwel har ca. 120
piste kilometer og er sammenhængende med Alpbachtal. Der kører skibus fra hotellet. Selve hotellet er et
traditionelt østrigsk hotel. Et
hotel med pæne store værelser, godt spiserum og en
hyggelig bar med live musik
af og til. Der er wellness og
swimmingpool Der er gode
parkeringsforhold. Opholdet
er med 1/2 pension.
BETINGELSER
Medlemskab af Hobro
Skiklub og to voksne på
hvert værelse for at opnå
børne priser.
Forårsskiløb
Tidspunktet sidst i marts kan
give fantastisk skiløb både
rigtig vinter med frost og
sne. Men chancen for rigtig
forårs skiløb er stor; blå himmel, rigtig god sne til efter
frokost og med varme og
forårsdufte om eftermiddagen. Her kan sneforholdende
godt blive lidt tunge / våde.
Har du aldrig prøvet skiløb
sidst i marts, så bør du gribe
chancen og få den oplevelse
sammen med Hobro Skiklub.

SKISKOLE

Der er skiskole for alle lørdag, søndag og tirsdag fra kl.
9.00 til 12.00 med egne instruktører fra Hobro Skiklub.
Der bliver inddelt hold efter
færdigheder. Ønske om at få
børn, venner eller familie på
samme hold kan ikke efterkommes. Instruktørerne evaluerer hver aften og vil evt.
lave justeringer ved disse
evalueringer. Alle skiskolehold slutter samme sted.
SKIOMRÅDET
Der er 110 piste km i Ski
Juwel, som er et meget familievenligt område. Der er for
få år siden investeret i en kabinelift for at løse et af knudepunkterne fra dalen og op i
området. Der er 8-10 min i bil
fra hotellet til liften. Alpbachtahl er en del af Skijuwel området.
KØRSEL
Har du en ekstra plads i din
bil, vil vi naturligvis gerne
forsøge at fylde bilen op. Der
betales for transport frem og
tilbage kr. 1.000,-

Turledere:
Karsten Lykke Jensen

Tilmelding via link fra hjemmesiden.

Niels Leth-Sørensen

Spørgsmål kan rettes til Karsten Lykke / Niels Leth
karstenlykkeski@gmail.com eller nielsleth@live.dk
Tilmeldingen registreres først, når depositum på kr. 2.000,- pr. voksendeltager
betalt. Efter d. 5 oktober betales depositum ikke tilbage ved afmelding.
indsættes på konto: 9070 2075001889 Husk navn ved indbetaling.

