Kære Alle i Århus Skiklub. Fantastiske, glædelige nyheder.
Vi er glade og stolte over, at kunne præsentere Den Nye Uge 11 tur 2019 for jer.
Martin, Hanne og Johanne fra Vinterly Skirejser har arbejdet hårdt og det er lykkedes at få skabt et
rigtig fedt tilbud til os.
Turen går til

hvor vi skal bo på hyggelige, rustikke, alpestemningsfulde Hotel

Pinzgauerhof, beliggende 50 m fra skibussen, 400 meter fra nærmeste lift og centrum/indkøb 0
meter og flere dage på den berømte gletcher (især kendt for sin gode off-pist).
Hotellet har ½pension og welness, spa- og dampbad samt internet. Vi skal bo i blandede dobbelt-,
triple-og firesengsværelser m. dusch og wc. Der er hyggelig bar og skikælder, så kan man vist ikke
ønske sig mere. Vi har desuden fået plads i kælderen til opbevaring af vores bagage med mulighed
for omklædning og bad/wc, både ved ankomst og afrejse. Transporten til Zell am See og hjem
foregår med bus, der er dog mulighed for fly, hvis man ønsker det. Når vi kommer til Østrig, får vi
morgenmad på hotellet, inden vi stævner ud på sneen for at arbejde de bustrætte ben igennem.

Ski-instruktion:
Der er skiundervisning alle dage undtagen ankomstlørdag, onsdag og afrejselørdag. Vi medbringer
vores egne, uddannede, dygtige skiinstruktører og deltagerne på turen forventes dermed at
deltage i undervisningen. Undervisningen foregår de øvrige 5 af ugens dage af 3 timers varighed
og foregår som holdundervisning, tilpasset den enkeltes niveau.
Der vil blive oprette særlige uge-11 teknikhold i SkiArena (LÆS MERE HER), hvor man kan træne og
lære de øvrige turdeltagere at kende og få undervisning off-snow af de instruktører, som også
underviser dig på turen on-snow.
Vi har desuden lejet vores helt egen bus, som kører os fra Pinzgauerhof til den nærliggende
gletscher Kitzsteinhorn, hvor vi skal have undervisning. Så slipper vi for at stå og vente på
overfyldte liftbusser og taxaer.

Området:
Selve Zell am See ligger i 756 meters højde. Gletscheren løber op i 3029 meter. 70% af pisterne
ligger i >1400 meters højde. Området byder på 138 km piste, heraf 58 blå, 49 røde km og 31 sorte
km. Vi kan futte rundt i herlighederne med 56 lifter, 27 slæbelifter, 17 stole, 4 tog/baner og 7
kabinelifter. Der er 200 km langrendspor i Zell am See, Piesendorf-Niedernsill og Bruck/Fusch,
heraf 3 km oppe på Kitzsteinhorn. Vi skulle således få skiløb for enhver smag, off-piste samt være
snesikre med gletscheren (som udover sit fantastiske pisteskiløb, netop er kendt for sine off-pist
muligheder – helt ind i april).

Prisen for alle inkluderer:
Tur/retur med bus, (mulighed for at rejse med fly til 1700,- kr. ekstra)
7 overnatninger på Hotel Pinzgauerhof.
Halvpension med morgenmad (allerede på ankomstdagen) og tre-retters god aftenmenu.
Udover den almindelige gratis skibus til hele området, har vi 3-4 dage med vores helt egen
transferbus direkte fra hotellets hoveddør til gletscheren.
6 dages liftkort til hele området.
Skatter og afgifter inkluderet.
Pris for voksne:

6319,- kr.

Undervisning:

1150:- kr.

Opgradering fra 6-dages liftkort til 8-dages : +371,-

Der er ikke hverken junior- eller børnefradrag, da der ikke forventes at være yngre deltagere på
turen. Skientusiaster, som gerne vil have deres mindre børn med, henvises venligst til andre af
Århus Skiklubs ture.
Eventuelle turdeltagende børn forventes at kunne køre på voksenhold samt i øvrigt være
fuldstændigt selvhjulpne.
Der er afrejse med bussen mod Østrig fredag d.8.3-19 kl. 12.30. Vi rejser hjem igen lørdag d. 16.319 om aftenen.
Vælger man at flyve, vil det foregå lørdag-lørdag. Det vil ikke være muligt, at stå på ski disse dage.
Dermed kun 6-dages liftkort til flyrejsende.
Der vil blive tale om, at vi beder jer dele værelser, afhængigt af tilmeldingen.
Husk at kontrollere jeres rejseforsikringer ellers kan dette tilkøbes v. henvendelse til Johanne fra
Vinterly på tlf.: 96750701/96750700.

Tilmelding og depositum:
Tilmeldingsfrist er torsdag d. 01.11-2018, skriv en mail til Hanne (trimixhanne@123dk.dk) med:
•
•
•
•
•
•
•

Navn (som det står i passet) og fødselsdato (ddmmåå)
mailadresse og telefonnummer
Skiniveau (se nederst på siden)
Evt. skileje, om man ønsker S,standard carving el. T, top carving. Ønsker man at leje øvrigt
udstyr? (hjelm, støvler) bedes dette ligeledes angivet.
Evt. værelses-ønsker og angivelse af, om man allerede har værelses-makker samt hvem det
er. (Har man ingen værelsesmakker, så fortvivl ej. Vi fordeler jer)
Med bus eller fly.
6- eller 8-dages liftkort.

Sidste frist for indbetaling af depositum på 1400,-pr. pers. for turen d. 01.11-2018 på netbank:
1551 6695892
Husk reservation først er gyldig, når Vinterly har modtaget depositum d. 01.11-2018.
Angiv venligst: Uge11navn i kommentarfelt.

Restbetaling senest d. 27.1-2019 til samme nummer som ovenfor.
Vi har foreløbig 26 pladser på hotellet, dog med mulighed for at få flere. Så vent endelig ikke med
at melde jer til.

Særskilt betaling til undervisning på 1150,- kr. skal indbetales på Århus Skiklubs konto:
Reg.: 1551 kontonr.: 6695892
Angiv venligst: uge11navn
Skiniveau inddeles efter følgende definitioner:
1: Der tilbydes ikke begynder undervisning på denne tur.
2: Letøvet, begår sig sikkert på blå pister
3: Øvet, kører sikkert og trygt på alle røde pister
4: Meget øvet, kan køre alle pister med fin fart
5: Ekspert, kan køre alle terræner, også udenfor pisten.

Her er lidt billeder fra Vinterly til vores tur. I kan læse deres egen beskrivelse på dette link.

