
St. Anton - Flirsch 

Stort og udfordrende skiområde. 

 

 

 

 

Uge 7 (11. -  20. feb. 2022), St. Anton/Flirsch, Østrig. Odense Skiklub med Sneexpressen 

(bus) eller egen bil. 

Her bor man roligt i den lille by Flirsch, og med adgang til et af Østrigs største skiområde med 303 

km pister. Skibussen afgår fra døren og få min. senere står man ved liften i St. Anton. 

 

Indkvartering og forplejning 

Vi skal bo på hotel Basur i Flirsch www.basur.at Det er et hyggeligt familiehotel med 
morgenmadsbuffet og aftensmad med menuvalg (½ pension). Forplejningen er startende med 
aftensmad på ankomstdagen og afsluttende med morgenmad på afrejsedagen. 
Vi har reserveret dobbelt- og enkeltværelser. Alle med bad og toilet. På hotellet er der desuden 
wellnessområde, bar og gratis W-lan. Bussen ankommer tidlig lørdag og afgår efterfølgende lørdag 
aften, så der er mulighed for 8 dage på ski.  
 

Skiområde og by 

Ski Arlberg er – med sine 303 km. pister - blandt de allerstørste sammenhængende skiområder. 
Området dækker byer som Lech, Zürs, St. Christoph, Stuben, Warth og St. Anton. Udover det stort 
antal pistekilometer, er der også over 200 km. skiruter og markerede off-piste ruter. En meget høj 
snestatistik og mange nye lifte er med at sikre gode oplevelser i Ski Arlberg. 

http://www.basur.at/


 
 

 

 
Transport 

På denne tur tilbydes transport med bussen ”Sneexpressen” eller i egen bil. 

Bus: Busafgang jf. køreplan fra Sneexpressen:  

https://snexpressen.dk/destinationer/ostrig-tyrol/st-anton/ 

Forventet afgang den 11. feb. fra Odense, afkørsel 53, Blommenslyst kl. 13.45. 

Mødetidspunkt senest 15 min. før. 

Bussen kører til St. Anton, hvorfra der er arrangeret transfer til Flirsch. (Vi vil forsøge 

at få bussen til at køre til Flirsch for afsætning.) 

Bil: Der er ca. 1215 km. til St. Anton. Bemærk at der betales for at køre på motorvej i 

Østrig.  Vignette gældende i 10 dage koster ca. kr. 75,-. I Østrig er vinterdæk påbudt i 

vinterhalvåret. Ligeledes er man forpligtet til at have snekæder og trafikveste (til alle 

personer) i bilen.  

 

Priser 

- Pris voksen i delt værelse:  kr. 11.496,- 
- Pris unge (16-20 år) i delt værelse kr. 11.069,- 
- Pris seniorer (65-74 år) i delt værelse kr. 11.069,- 
- Pris børn (9-15 år) i delt værelse  kr. 10.281,- 

 
For andre aldersgrupper kontakt venligst turlederen (kontaktoplysninger nederst i programmet) 
For andre ønsker kan prisen tilpasses ud fra nedenstående tillæg/fradrag. 

https://snexpressen.dk/destinationer/ostrig-tyrol/st-anton/


Inkluderet i prisen: 

- Bustransport t/r. 

- Ophold i 7 nætter i delt værelse på hotel Basur 

- Forplejning med morgen- og aftensmad i 7 dage 

- Transfer fra St. Anton til Flirsch ved ankomst og afrejse 

- 8 dages liftkort 

- KeyCard gebyr 

- Slutrengøring 

- Sengelinned og håndklæder 

- Alle kendte turistskatter og afgifter 

- Bidrag til rejsegarantifonden 

 

Ikke inkluderet i prisen: 

- Forplejning (ud over det nævnte) 

- Drikkevarer 

- Skileje 

- Forsikring 

- Skiundervisning 

 

Tillæg: 

Enkeltværelse (kun 2 stk.)   kr.    500,-  

 

Rabat (pr. pers.): 

- Rejse uden bustransport  kr.  1.621,- 

- Rejse uden liftkort (voksen 21-64 år) kr.  3.030,- 

 

Tilmelding og betalingsbetingelser 

På Odense Skiklubs hjemmeside kan man tilmelde sig til turen og betale 
http://odenseskiklub.dk/?page_id=7157  
Rejsens fulde beløb betales ved tilmelding. 
 
Deltagelse i turen kræver medlemskab af Odense Skiklub. Det kan du tegne her: 
http://odenseskiklub.dk/?page_id=6787 
 
Er du medlem af en anden skiklub under Danmarks Skiforbund kan du tegne et søsterklub-
medlemskab af Odense Skiklub (kontingent 100 kr/år). Kontakt venligst skiklubben på 
odenseskiklub@odenseskiklub.dk. 
 
Turen arrangeres i samarbejde med Snowtravel ApS. Hans Wagner Pedersen fra Odense Skiklub er 
turleder.  

Spørgsmål og info på hwp@kpc.dk eller på tlf. 22 72 75 24, (tilmelding modtages ikke på denne 
mailadresse)  

http://odenseskiklub.dk/?page_id=7157
http://odenseskiklub.dk/?page_id=6787
mailto:hwp@kpc.dk


 
På hwp@kpc.dk bedes du ved tilmelding oplyse, hvem du vil dele dobbeltværelse med. 
Der er kun få enkeltværelser til rådighed. 
 
Morgenmad ved ankomst bestilles ved tilmelding på ovenstående mailadresse. Betales direkte til 
hotellet når det er indtaget. Aftensmad ved afrejsedagen kan bestilles dagen før på hotellet og 
afregnes med hotellet når det er indtaget. 
 
Turen kan kun gennemføres, hvis der er tilmeldt mindst 16 personer den 20. december. Hvis turen 
ikke afholdes, betales rejsens pris retur. 
Der tages forbehold for ændringer og prisstigninger. 
 

Din sikkerhed ved bestilling 

Turen er arrangeret i samarbejde med Snowtravel Aps, som er medlem af Rejsegarantifonden (nr. 
3292). Odense Skiklub er rejseformidler og Hans Wagner Pedersen er turleder. 

Snowtravel oplyser:  

"I øjeblikket planlægger vi skisæsonen 2021-22 ud fra den forventning, at Coronakrisen kommer 
under kontrol, således at vi igen kan rejse frit i Europa. Vi følger hele tiden situationen, og tilpasser 
os efter dette. Vi følger altid Udenrigsministeriets rejsevejledning. 

COVID-restriktioner 

Deltager skal dokumentere at man er: 

 Vaccineret, gældende fra 14 døgn efter sidste stik – (vaccine gyldig max 270 dage).  

eller 

 tidligere smittet (inden for de seneste 180 dage) 

Det er ikke længere muligt at få indrejse/ophold i Østrig med en PCR- eller antigen-test.  

Børn under 11 år er fritaget for disse krav.  

Generelt om annullering/ gennemførelse af ture  

 Vi følger rejsevejledningerne meget nøje, både de danske og udviklingen i de lande, hvor vores 
rejser går til, så vi hele tiden har en føling med udviklingen på rejsemålene.   

 Vi tager endelig beslutning om gennemførelse af den specifikke rejse senest 14 dage før afrejse.  

Aflysninger af rejser der vedrører Covid-19 restriktioner, vil medføre tilbagebetaling af det 
indbetalte beløb til deltagerne. 

Vi gør vores yderste for løbende at opdatere corona-vejledningen, men det er deltagernes egen 
opgave at holde sig informeret om restriktionerne i Østrig. 

mailto:hwp@kpc.dk


ØSTRIG: Gennemførelse af rejser er KUN muligt med vaccination og for tidligere smittede.  

Pr. 8. nov. er PCR-test og antigentest ikke længere tilstrækkeligt.  

Disse krav gælder ikke børn i alderen 0-10 år.  

Der er krav om FFP2-masker i bl.a. offentlig transport, skibusser, skilifte, restauranter, butikker og 
på hoteller. I restauranter, skilifte og på hoteller skal digitalt Coronapas kunne fremvises. Det 
forventes at disse retningslinjer kommer til at gælde hele vinteren.  

FFP2-masker kan købes på nogle apoteker og online på f.eks. Lomax, www.med24.dk og i 
byggemarkeder. 

Dette betyder at: 

 vaccinerede eller tidligere smittede deltagere, der rejser sammen med en ikke vaccineret, 
har ikke ret til at annullere rejsen omkostningsfrit. 

 tilmeldinger foretaget efter 08. nov. 2021, har ikke ret til fri annullering senere, heller ikke 
selvom man ikke er vaccineret eller ikke tidligere smittet. 

 Tilmeldinger efter 8. november kan ikke annulleres omkostningsfrit." 

Det anbefales at tegne rejseforsikring inkl. afbestillingsdækning inden bestilling af turen. 
 
Turleder  

Hans Wagner Pedersen, kontaktoplysninger ved spørgsmål. 

Mail: hwp@kpc.dk, Mobil: 22 72 75 24 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.med24.dk%2F&data=04%7C01%7Chwp%40KPC.dk%7C88c87a24e2bb4fd935cb08d9a2acfd7e%7Cd1e1287954ca4912bc629c2bbf34cf4f%7C0%7C0%7C637719686139070588%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DhQ7oBTQJsbjMwG49WafbLPIPHejd75hC0OYsu3Q%2Fbs%3D&reserved=0
mailto:hwp@kpc.dk

