Uge 27 2022 – Hintertux Østrig – trænings - og ferietur for børn og familier.

OBS: Tilmeldingsfrist 29/4 - 22

Denne tur er målrettet de erfarne skiløbere, der ønsker fokus på porttræning og teknik. Vi tilbyder
helddagstræning på Hintertux gletcheren med skiløb i høj solskin.
Opholdet starter lørdag 2/7 og varer indtil lørdag 9/7.
Forældre, søskende og familie er naturligvis meget velkomne på turen. Hintertux byder på fantastiske
sommerski forhold for de øvede skiløbere, men også vandreruter og cykling i naturskønne omgivelser.
Eftermiddagen vil blive brugt på barmarkstræning, badning, sociale aktiviteter, boldspil, etc.
Turen giver mulighed for, at klubløbere over 12 år kan tage af sted uden forældre - det kræver dog at
barnet kan klare sig selv, er vant til at rejse uden forældre og det er aftalt med turlederen inden afrejse.
Der henvises i øvrigt til klubbens retningslinjer for rejser med uledsagede børn.
Hvis I er i tvivl så tag endelig fat i turleder Jakob Gram på 41412321 eller jgc@dadlnet.dk

Indkvartering og mad
Vi bor på det 4-stjernede Badhotel Kirchler som er beliggende 700 meter fra Hintertux gletsjer-liften.
Ophold er i værelser til 2-4 personer (opredninger). Værelserne er alle med badeværelse med hårtørrer,
balkon, sat-TV og safe-boks. Desuden er der gratis WiFi på hele hotellet.
Der er den fineste gåtur mellem hotellet og Liften. Udstyr kan deponeres ved liften eller på gletsjeren mod
betaling.
Forplejningen består af morgenmadsbuffet samt 4-retters aftenmenu med menuvalg (vegetarmenu muligt)
og salatbuffet. Forplejningen er inklusiv aftensmad på ankomstdagen og afsluttende med morgenmad på
afrejsedagen.

Det er muligt at tilkøbe frokostpakke, hvis det er bestilt på forhånd. Ligeledes mulighed for morgenmad på
ankomstdagen om lørdagen og aftensmad inden hjemrejse - mod forudbestilling. Dette aftales ved
tilmelding.
Derudover er der mulighed for at tilkøbe overnatning på hotellet fredag - lørdag ved ankomst mod en
merpris på 600 kr. Dette bookes ved bestilling (altså hjemmefra).
Hotellet har stort wellness (thermalbad) badecenter, med inden- og udendørs pools, saunaer og dampbad.
Adgang til Wellness-centret er inkluderet i opholdsprisen.

Skitræning
Der vil være 8 dages heldags ski-træning for børn og unge: Morgentræning, frokost på toppen, samt
eftermiddagstræning, så længe sneen tillader det. Træningen koordineres og ledes af Nicolai Madsen. I
forhold til de grupper, vi har trænet med i vintersæsonen, er det ambitionen at lave et race team, et youth
team og et ski team hold. Den endelige fordeling og antal hold afhænger af antallet af tilmeldte, alder, osv.
Vi starter træningen lørdag formiddag.
Efter skitræning vil der være barmarkstræning/fodbold/svømmehal etc. Barmarkstræningen har både fokus
på det sociale og det fysiologiske, med udstrækning, styrke og kondition. Det er derfor vigtigt også at
medbringe sportstøj og sko til dette.
Der arbejdes på at lave et voksenhold med fokus på porttræning. Hvis det har interesse, så meld meget
gerne tilbage.
Transportform:
Transport foregår i egne biler - evt. samkørsel i lejet bus, hvis der er deltagere til det.
Samkørsel og ledige pladser koordineres, når vi har overblik over hvem der vil med og hvordan, vi kan fylde
bilerne.
Der er ca. 1280 km. til Hintertux. Bemærk at der betales for at køre på motorvej i Østrig (vignette gældende
i 10 dage koster ca. kr. 75,-, og kan købes på tankstationer i det sydlige Tyskland eller på FDM-shoppen
hjemmefra). I Østrig er trafikveste påbudt (til alle personer) i bilen.
Der er gratis parkering ved hotellet.

Pris pr. Person
Ophold med liftkort
Voksen (fra årg. 2002)

Kr. 6.600,-

Unge (årg. 2003-2006)

Kr. 6.100,-

Børn (årg. 2007-2015)

Kr. 5.600,-

Tillæg (pr. pers.):
AKD Raceteam træning
Port træning (13+)
Skiteam træning (8-12 år)
Enkeltværelse (på forespørgsel)
Frokostpakke 7 dage (forudbestilling)
Morgenmad ved ankomst
Aftensmad inden afrejse

Anvend AKD pakkedage
Kr. 1.800,Kr. 1.600,Kr. 1.000,Kr. 275,Kr. 115,Kr. 160,-

Rabat ved fravalg af liftkort
Voksen

Kr. 2.400,-

Unge (2003-2006)

Kr. 1.900,-

Børn (2007-2015)

Kr. 1.050,-

Inkluderet i prisen
• 7 overnatninger på hotel med halvpension (morgen og aftensmad), lørdag - lørdag.
• Alle kendte turistskatter og afgifter
• Bidrag til Rejsegarantifonden
• Turadministration
Ikke inkluderet i prisen
• Heldagstræning Skiteam, Youth og Race (tilkøb)
• Frokostpakke (tilkøb)
• Skileje

•
•
•
•

Transport
Morgenmad ved ankomst
Aftensmad ved afrejse
Ekstra overnatning fredag - lørdag ved ankomst (merpris på 600 kr) - bestilles ved booking.

Tilmelding:

Mail til jgc@dadlnet.dk eller på 41412321.
Oplys: Navn, fødselsdato, mobilnummer, ønske om
morgenmad lørdag ved ankomst, aftensmad lørdag før
afrejse, ønske til enkeltværelse, deltagelse i træningshold
(oplys om der anvendes AKD klip), frokostpakke, overnatning
fredag - lørdag.
Oplys også meget gerne, om der ønskes deltagelse i
fællestransport eller om man kan have et barn eller to med i
bilen.

Tilmeldingsfrist:

29. april 2022

Betaling:

Ved tilmelding afstemmes turprisen med til og fravalg med
turleder inden overførsel til klubbens konto 1551 6695892.
Grundet den korte tilmeldingsfrist bedes det fulde beløb
overført på en gang, inden 29/4 - 22.
Hvis turen bliver aflyst grundet for få tilmeldinger bliver det
fulde beløb tilbagebetalt.

Afbestilling:

Såfremt rejsemålet, i udenrigsministeriets rejsevejledninger,
skulle ændre status til orange eller rød, inden for de sidste 14
dage inden afrejse, vil rejsen blive annulleret og deltagernes
indbetalinger vil blive returneret.
Vi følger hele tiden situationen, og tilpasser os efter dette. Vi
følger altid Udenrigsministeriets rejsevejledning.
SNOWTRAVEL er medlem af Rejsegarantifonden, reg. nr. 3292

Turledere:

Tine Pilgaard (Hareskoven) og Jakob Gram (Aarhus)

E-mail:

jgc@dadlnet.dk

Yderligere information
Medlemskab
For at deltage på turen skal man melde sig ind i Aarhus skiklub eller en anden skiklub under Dansk
Skiforbund.
Forbehold og COVID19
Er det ikke muligt at rejse til Østrig pga. COVID19 og dertil hørende rejserestriktioner, så aflyses turen
naturligvis. Vi følger altid UM’s anvisninger og rejseråd.

Teknisk arrangør
Denne tur er arrangeret i samarbejde med Snowtravel ApS, der har reg. nr. 3292 hos Rejsegarantifonden.
Forbehold
Hvis turlederen vurderer at der er for få deltagere, kan turen aflyses. Der tages forbehold for prisstigninger
af enhver art, som Skiklubben er uden indflydelse på, og som klubben ikke på forhånd har kunnet tage højde
for, herunder valutasvingninger m.v.

