Aarhus Skiklub, Familie / trænings-klubtur uge 7 - 2017
AARHUS SKIKLUB INVITERER, I SAMARBEJDE MED SLOPETROTTER, MEDLEMMERNE
TIL PASSO TONALE, ITALIEN - UGE 7, 2017.

FORMÅL MED TUREN:
Turen er en trænings- og familietur. Men modsat mange af de andre ture, er
denne tur FOR ALLE.
Denne tur er for dig, som både er vant til at rejse med skiklubber, men især
også for dig/jer, som gerne vil prøve, hvad det vil sige at rejse med en skiklub,
og opleve forskellen for aller første gang .
Det er noget helt andet at rejse med en skiklub, end din sædvanlige skitur:
Det sociale, dine nye ski-kammerater, undervisning og dygtiggørelse på ski,
udstyrslære, klubånden, aktiviteterne, mulighed for træning og lære-hinandenat-kende-inden oplevelser allerede hjemmefra og de spændende oplevelser.
Det er denne tur, hvor vi byder både begynderen og eksperten velkommen, til
at prøve at stå på ski med Aarhus Skiklub. (Alt efter antal tilmeldte til hvert
niveau, sammensættes instruktør staben).
PASSO TONALE
Passo Tonale ligger i 1883 m og består af 3 sammenhængende dele, i alt med
ca. 120 km pister. Området ligger på syd- og nordsiden af en gennemgående
vej. Det nordvendte består øverst oppe af en gletcher med relative stejle
nedkørsler, mens det sydvendte er relativt fladt (grønne/blå/røde) pister. Alt i
alt noget for enhver smag. Øst for byen ligger et lidt lavere skiområde, der
indbydere til udflugter og skov-skiløb. Ved byen findes en række røde og blå
sydvendte pister som er meget børnevenlige, bl.a. med en god funpark samt
mulighed for porttræning. Se mere på: http://www.slopetrotter.dk/passotonale

Turen arrangeres i samarbejde med Slopetrotter og bookingen af rejsen sker
via vedhæftede bilag / Tilmeldingsseddel. Det er lykkes os at få etableret fine
priser på trods af højsæsonen.
Vi bor på Hotel Panorama, der er placeret tæt på pister og lifter. Hotellet er et
godt, jævnt og velfungerende hotel, med venlige værter og gode rum. Der er
halvpension inkluderet i prisen.
Turen er for medlemmer af Aarhus Skiklub (ÅS). I tilfælde af få tilmeldinger,
kan turen udbydes til andre medlemmer af Dansk Skiforbund.
Er du/i endnu ikke medlemmer kan indmeldelse i AaS ske via klubbens
hjemmeside: www.aarhusskiklub.dk. (www.aarhusskiklub.dk/aas/bliv-medlem)
SKILØB ER DET CENTRALE ELEMENT
Skiskole på 15 timer er obligatorisk for alle deltagere og vil blive afviklet på 5
formiddage á 3 timer. Undtaget er ”ikke-skikørende” børn, hvor forældrene
forventes at assistere til børnetræningen i det omfang, instruktøren finder det
nødvendigt. Undervisningen starter søndag morgen og foregår i hold á ca. 9
personer. Vi forventer at medbringe uddannede danske instruktører hjemmefra
til alle hold. Desuden vil der være mulighed for videofejlretning, samt oplæg
om vedligeholdelse og tilpasning af udstyr.
På turen vil Aarhus Skiklub afholde ugens mesterskaber i Alpint Skiløb.
Økonomi.
Priserne for medlemmer af Aarhus Skiklub er følgende:
Pris pr. person:
● Kør-selv kr. 6.445,● Bus kr. 7.545,● Fly kr. 8.845,(Tillæg for enkeltværelse kr. 650,-)
Rabatter:
Der kan fratrækkes følgende rabatter til 3. og 4. person, som ligger på værelse
med to fuldt betalende deltagere.
● Barn (født 01.01.2015 - i dag) kr. 4.350,● Barn (født 01.12.2008 - 31.12.2014) kr. 3.000,● Ung (født 01.01.2004 - 30.11.2008) kr. 1.750,● Ung (født 01.12.2000 - 31.12.2003) kr. 950,● Voksen (født 01.12.1951 - 30.11.2000) kr. 550,● Senior (født 01.12.1912 - 30.11.1951) kr. 700,Der kan fratrækkes følgende rabatter til børn/senior, som ikke ligger på
værelse med to fuldt betalende voksne.
(f.eks. 1 voksen og 1 barn)
● Barn (født 01.12.2008 - i dag) kr. 1.650,● Ung (født 01.12.2000 - 30.11.2008) kr. 400,● Senior (født 01.12.1912 - 30.11.1951) kr. 150,-.
Følgende er inkluderet i de viste priser:

-

Den valgte transport.
Indkvartering på Hotel Panorama.
Halvpension.
Liftkort til 6 dage. (ekstra dage+150kr/dag
Guideservice.
Picnic til en værdi af ca. 25Eur.
Skatter og afgifter.
Mulighed for deltagelse i ski-relateret barmarkstræning hjemmefra.

● Betalingsbetingelser:
✓ Århus Skiklubs skiundervisning er IKKE en del af Slopetrotter og
betales særskilt i forbindelse med tilmeldingen: 1100.- pr. person og
indsættes på: Danske Bank, reg.nr 1551 konto 6695892 med
angivelse af navn på hvem indbetalingen dækker og “uge7 2017”.
✓ Første rate betales senest 3 dage efter rejsebeviset er modtaget.
1000.- pr person.
✓ Restbeløbet betales 42 dage før afrejse.
Indbetales til Slopetrotter.
Tilmelding.
Tilmelding og betaling for rejsen inkl. liftkort og evt. transport afregnes direkte
med Slopetrotter.
Husk at udfylde erfaring med skiløb på tilmeldingskemaet af hensyn til
bemanding med instruktører og holdinddeling.

Af hensyn til aftale med Hotel, bemanding med instruktører, er frist for
tilmelding 01.11.2016 eller jo før jo bedre!
Udstyr.
Deltagerne er som udgangspunkt selv ansvarlige for udstyr. Vær opmærksom
på, at hjelm er obligatorisk for børn under 14 år i Italien. Hjelme kan evt. lejes
billigt i de lokale skibutikker. Det er muligt at leje alt skiudstyr i Passo Tonale.
Der kan lejes skiudstyr gennem Slopetrotter med rabat i forhold til priserne i
Passo Tonale. Bemærkes på tilmeldingsblanketten.

Yderligere information:
Martin Laursen, m: 21289301, mll@lindgaardconsulting.dk
www.slopetrotter.dk/passotonale/hotelpanorama

Bilag
1. Tilmeldingsblanket, der sendes til lasse@slopetrotter.com

