8 dage på ski i Zauchensee uge 4, 2023

Vi bor på Hotel Enzian, et 4-stjernet skihotel i 1350 m højde drevet af Højmark Rejser og en del af Alpeffect
Hotels – Højmarks egne hoteller i Østrig. Hotellet ligger direkte overfor pisten og hovedliften, der tager os
direkte op i skiområdet. Der er adgang til hele 6 lifter indenfor 200 meter fra hotellet. Hotellet er i
særdeleshed kendt for deres fantastiske service fra personalet, den hyggelige og afslappede atmosfære,
samt deres lækre halvpension, hvor vi selvfølgelig sidder samlet. Efter endt skiløb er der kaffe og kage på
hotellet 15.30-16-30, så der er mulighed for at mødes med andre fra skiklubben og høre om dagens
oplevelser. Har du brug for at slappe af har hotellet et dejligt wellness-område med swimmingpool,
Ruheraum og hele fire forskellige saunaer. Finsk sauna, infrarød sauna, dampbad og kryddersauna.
Derudover er der naturligvis WIFI og skikælder.
Læs mere her.

Skiområdet
Zauchensee er en lille perle med alt hvad en skigæst kan drømme om. Her er varieret skiløb i verdensklasse,
romantiske vinterlandskaber, hyggelige restauranter og pister i alle sværhedsgrader. Men ikke mindst har
du pisterne nærmest for dig selv indtil middag, og der er ingen liftkøer eller opkørte pister.
Selve skiområdet i Zauchensee består af i alt 44 km pister, men liftkortet giver adgang til hele Ski Amadé, så
der er rig mulighed for f.eks en dagstur til Wagrain, St. Johann eller Flauchau. Liftkortet giver således
adgang til hele 760 km piste og 270 lifte!

Skiinstruktører
En af fordelene ved at rejse med Odense Skiklub er, at vi har vi velkvalificerede skiinstruktører med.
Alle tilbydes undervisning 3 formiddage eller eftermiddage i 2½ - 3 timer pr. hold.
Ved tilmelding må du gerne tilkendegive din skierfaring:
A) Meget erfaren; mere end 10 års erfaring på ski
B) Mellem; 5-10 års erfaring på ski
C) Let øvet; mindre and 5 års erfaring på ski

Rejseplan, priser mv.
Afrejse:

fredag d. 20. januar 2023; hvilebus til Zauchensee.
Vi bliver samlet op et centralt sted i Odense, forventeligt over middag, så vi kan være i
Zauchensee til morgenmad lørdag morgen og have en hel dag på ski om lørdagen.

Hjemrejse:

lørdag d. 28. januar 2023; hvilebus til Odense.
Vi kører fra Østrig efter en hel dag på ski om lørdagen (forventeligt kl. 18-19).
Hotellet sørger for madpakke til bussen, men det er også en god idé selv at sørge for lidt
proviant til bussen. Ankomst til Odense forventeligt søndag d. 29. januar 2023 over middag.
Nærmere detaljer om ud- og hjemrejse udmeldes primo januar 2023.

Bagage:

Hver deltager må medbringe en kuffert/taske, en skipose, en støvletaske og håndbagage.

Priser:

Pris per person i dobbeltværelse er 9845,- kr.
Pris per person i enkeltværelse er 10.985,- kr.
Vi har forhåndsreserveret 18 dobbeltværelser og 4 enkeltværelser. Ved tilmelding bedes
oplyst, hvem du deler værelse med. Såfremt du gerne vil dele værelse med en anden, men
ikke har nogen ”makker” er du velkommen til at kontakte mig, så skal jeg prøve at se, om det
er muligt. Ønskes tresengsværelse eller andet bedes du ligeledes kontakte mig.
Prisen inkluderer:
-

Bustransport ud og hjem
Morgenmad på ankomstdagen og madpakke i bussen hjem.
Hotelophold i 7 dage, med morgenbuffet og 3-retters aftenmenu/buffet.
Eftermiddagskaffe og kage.
Service fra hotellet og Højmarks guider
Pool og wellness-område
8 dages liftkort
Skiinstruktion på hold af 6 -7 personer inddelt efter erfaring.

Tilmelding og betaling
•
•
•

Tilmelding og betaling af depositum på kr. 1700 senest 30. august 2022
Depositum indbetales via Conventus på www.odenseskiklub.dk i forbindelse m. tilmelding
Restbeløbet indbetales senest 20. november 2022; ligeledes via Conventus.

Rejsearrangør, afbestilling, forsikring mv.
Odense Skiklub er rejseformidler på vegne af Højmark Rejser, der er rejsearrangør. Højmark er medlem af
Rejsegarantifonden. Nr. 1226.
Turkoordinator:
Peter Thøgersen
Tlf. 60654515, pthoger@gmail.com
Jeg glæder mig til en uge på ski sammen med jer. Har du spørgsmål
til turen, indkvartering mv. er du velkommen til at kontakte mig.
Svarer jeg ikke min tlf., så send en SMS eller e-mail. Jeg vil ligeledes
opfordre alle til bidrage til den gode stemning undervejs - har du fx
lyst til at arrangere spilaften, fortælle om en fantastisk rejseoplevelse eller andet, så giv besked, så jeg kan koordinere det

Afbestilling, Corona og forsikring
• Gratis afbestilling frem til 1. september 2022, dvs. det indbetalte depositum refunderes.
• Efter d. 20. november refunderes de indbetalte beløb ikke.
• Skulle Udenrigsministeriet fraråde alle unødvendige rejser (7 dage før din afrejse) annulleres rejsen
og du vil altid få dine indbetalte penge tilbage igen.
• Det er den enkeltes ansvar at leve op til evt. krav om vaccination mv. Hvis den enkelte deltager ikke
kan deltage grundet sygdom eller manglende vaccination, hvis det er et krav, refunderes rejsens
pris således ikke. Højmark anbefaler på det kraftigste at tegne en individuel rejseforsikring inkl.
afbestillingsdækning.
Læs mere her og i Højmarks rejsebestemmelser.

