Klubtur i uge 7 til Kitzbühel med Aarhus Skiklub
For alle gamle og nye medlemmer!
Turen i uge 7-2020 går ligesom sidste år til det østrigste område Kitzbühel. Turen arrangeres gennem Alfa
Travel.
Der er afrejse d. 7/2 2020 og hjemkomst d. 16/2 2020.
Vi skal bo på Aschaber Lifthotel med ski in, og som er meget nemt at komme til med 2 min. i skibus. Vi har
prioriteret komfort, beliggenhed og ordentlig transport, og håber at det igen kan være med til at skabe
gode rammer for en hyggelig skitur med masser af glæde både på pisterne og på hotellet.

Hotellet ligger i byen Kirchberg, der ligger ca. 6 km
fra hovedbyen Kitzbühel. Kirchberg er en rigtig
hyggelig by med klassisk østrigsk stemning. Der er
skiudlejning lige ved hotellet, hvor hotellets gæster
får rabat.
Hotellet har desuden et stort nyt wellness område,
og er et dejligt hotel med god stemning. Hotellet er
bygget sammen med det 4-stjernede Hotel Kroneck,
så det hele er i rigtig god kvalitet. Se mere om
hotellet her: http://www.aschaber-hotels.at/

Skiområdet
Skiområdet er på 170 km pister (91 km. blå/ 55 km. røde/ 24 km. sorte) og dækker byerne Kitzbühel,
Kirchberg, Aschau, Jochberg, Hollersbach, Pass Thurn og Aurach. Området ligger i 800 – 2000 meters højde.
Det er let at komme rundt på ski til de forskellige byer i området, og mange steder er der både en let og en
lidt mere udfordrende piste, hvilket gør det oplagt at skiløbere på forskelligt niveau kan køre på ski
sammen og alle få mest muligt ud af det. Der er i alt hele 53 lifter, fordelt på 11 kabinebaner, 27 stolelifte
og 15 slæbelifte. Udover det alpine område, er her også mere end 40 km. langrendsspor.

Ski-instruktion
Vi medbringer egne instruktører, og al undervisning foregår
derfor på dansk. Vi tilbyder undervisning for flere niveauer, og
det er et krav, at alle, specielt børn, har prøvet at stå på ski før
og kan deltage i undervisningen. Vi tilbyder dermed som
udgangspunkt ikke instruktion til skiløbere der aldrig har stået
på ski før. Alle deltagere på turen forventes at deltage i
instruktionen, da vi er en klub der vægter skiglæde,
skifællesskab og lysten til at lære mere uanset niveau. Prisen
for dette er 1125,-kr. pr. deltager (som ligger ud over den

øvrige pris). Vi regner med, at vi igen i år lejer vores egen piste og portbane, så der kan prøves kræfter med
portene og vi kan udfordre hinanden i parallelslalom-banen. En af skiskole-dagene udbydes også forskellige
workshops/tur-grupper.

Priser
Der har været generelle prisstigninger på liftkort og hotel i Kirchberg.
Prisen for alle inkluderer følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Busrejse t/r i busser af 4-stjernet standard (med mulighed for kør-selv og fradrag i prisen)
7 overnatninger på Aschaber Lifthotel
Halvpension fra aftensmad på ankomstdagen til morgenmad på afrejsedagen
Gratis skibus dagligt til/fra liften
6 dages liftkort (med mulighed for tilkøb til 7/8 dage)
Afgift til Rejsegarantifonden og udvidet ansvarsforsikring
Skatter og afgifter pr. 10.april 2019

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Pris pr. voksen (fra årgang 2000)
Pris pr. barn 2-6 år (op til årgang 2014)
Pris pr. barn 7-12 år (fra 2013 - dem der fylder 13 efter uge 7)
Pris pr. barn 13-16 år (fra 13 år - til og med årgang 2004)
Pris pr. barn 17-19 år (årgang 2001-2003)

8098,- kr.
3748,- kr.
4898,- kr.
5798,- kr.
6188,- kr.

Tillæg for 1 voksen og 1 barn: 1600,- kr.
Tillæg for 1 voksen og 2 eller flere børn: 1000,- kr.
OBS: Tillæg v. flere børn end 1 bortfalder, hvis et af børnene er ældre end 12 år
Vi har pt 18 værelser på hånden, hvoraf de 8 er familieværelser, hvor der mindst skal være 2 voksne +
2 børn eller 3 voksne. De øvrige 10 værelser er 2-4 pers. værelser.
Liftkort-tilkøb til 8 dage:
Ø Voksne:
420,- kr.
Ø Årgang 2001-2003 320,- kr.
Ø Årgang 2004-2013 220,- kr.
Fradrag for kør-selv:

1000,- kr. pr. person

Tilmelding og depositum
Tilmeldingsfristen er d. 1/9 2019 – skriv en mail til Katrine Haaning (kh@egaa-gym.dk) med angivelse af:
•
•
•

fulde navn på alle deltagere
fødselsdag
ønske om værelses-størrelse (Hvis man som mindre end 5 personer ønsker et stort værelse, skal
man regne med et tillæg i prisen).

Vi har 60 pladser på hotellet, så tøv ikke for længe med at tilmelde dig!
Depositum på 1200,- pr. person for turen og 1125,- pr. pers. for ski-instruktion skal betales senest 25/9
2019 på klubbens kontonummer: reg.nr.1551 kontonr. 6695892.
Angiv uge72020+navn.
Det resterende beløb skal betales senest d.1/12 2019 på samme kontonummer som ovenfor.

Vi ser frem til en fantastisk klubtur med mange nuværende
og forhåbentlig masser af nye medlemmer! Er du ikke
medlem af klubben, men gerne vil med på turen, skal du
kontakte kassér Niels Reinsholm (n.reinsholm@gmail.com)
og meldes ind i klubben. (Kan også gøres direkte ved
medlemsportalen/indmeldelse:
https://medlem.aarhusskiklub.dk/indmeld

På gensyn i alperneJ
Henriette Grøndahl (hkrogh@hotmail.com) og Katrine Haaning (kh@egaa-gym.dk)

