
Prøv noget nyt. Tag med Odense Skiklub på en korttur til Alperne. 

De fleste solgte skiture er i dag de populære kortturer. OS tilbyder i den kommende sæson to turer i uge 2 
og i uge 12 til de østrigske alper.  

Valget er faldet på Obertauern i Østrig for begge ture. Vi flyver til nærmeste lufthavn Salzburg ved 
skidestinationen. Ud lørdag aften og hjem onsdag aften. Dette giver 4 hele dage på ski. Du har det meste af 
lørdagen fri derhjemme inden afrejse, og du skal kun have 3 hverdage fri. Vi er således retur onsdag over 
midnat således, at du kan nå at gennemføre dine aftaler eller på job om torsdagen. Mere effektiv kan tiden 
og oplevelsen ikke udnyttes. Andre afgange med rejsebureauerne herunder til Frankrig, giver ikke denne 
mulighed for de hele 4 dage på ski. 

I valget af destination, er der lagt vægt på snesikkerhed og dermed høj beliggenhed, et godt hotel tæt ved 
pisten, og med faciliteter over gennemsnittet. Obertauern har undertegnede selv besøgt. En destination 
man bare må tilbage til.  

 

 

Obertauern i uge 2 og 12 

Obertauern er for os danske skientusiaster et forholdsvis nyt skiområde. Ikke desto mindre højt beliggende 
og et af Østrigs mest snesikre lokaliteter. Jeg var der i en hel uge i den forgangne sæson. Fantastisk varieret 
og spændende skiområde med ca 100 km pister. 

I tillæg til selve Obertauern gælder liftkortet endvidere til naboområdet Grosseck-Speiereck. En lille perle af 
et skiområde med 50 km pister med stor højdeforskel og dermed lange nedfarter. Skibussen forbinder 
områderne. 



For en uddybende beskrivelse af selve skiområdet og pisterne med billedgalleri mm henvises til Nortlanders 
hjemmeside www.Nortlander.dk/Obertauern 

Det 4stjernede Hotel Mariette er et kapitel for sig. Super beliggenhed ved pisten, flotte faciliteter med 
swimmingpool, spa- og wellness afdeling tillige med et mindre fitnesslokale. Se den fulde beskrivelse af 
hotellet og dets mange faciliteter med billeder på www. Nortlander.dk/Marietta. Se også videoen om 
hotellet mv. 

 

 

Uge 2 er valgt fordi vi må indlede skisæsonen senest i starten af det nye år. 

Når uge 12 medio marts er valgt, er det bla. fordi, at på dette tidspunkt af sæsonen, står solen højt på 
himmelen. At nyde skiløbet kombineret med solens varme hen på dagen, er i sig selv en god cocktail. 

Uge 12 er bureauets sidste afgang for kortture.  

 

Øvrige oplysninger 

- Hotel med halvpension 
- 4 dages liftkort til Obertauern og Grosseck-Speiereck. Der ydes ikke individuel seniorrabat på 

liftkortet. 
- Flytransport. Tillige bustransport fra lufthavn til destination og retur. 
- Der deltager ikke skiinstruktør på turene. 

  



 
- Uge 2 til Obertauern: Afg Billund lørdag d 4. januar kl 19.30. Ankomst Salzburg kl 21.05. 

                                       Hjem fra Salzburg onsdag d 8. januar kl 21.55. Ankomst Billund kl 23.30. 
                                       Bustransfer til/fra Obertauern er ca 1 time og 15 min. 
                                       Pris pr person ved 2 personer i dobbeltværelse kr 6.485,- 
                                       Tillæg for enkeltværelse kr 1.250,- 
                                       Depositum ved tilmelding kr 1.750,- 
                                       Skitransport kr 449,- 
                                       Rabat på 10-15% på skileje afhængig af kategori i hotellets skibutik. 
                                       Turen gennemføres til ovenstående pris ved minimum 20 deltagere.  
 

        -     Uge 12 også til Obertauern:  Afg Kastrup lørdag d 14. marts kl 18.40. Ankomst Salzburg kl 20.15 
                                                     Hjem fra Salzburg onsdag d. 18 marts kl 22.05. Ankomst Kastrup kl 23.40. 
                                                     Bustransfer til/fra Obertauern er ca 1 time og 15 min. 
                                                     Pris pr person ved 2 personen i dobbeltværelse kr 6.397,- 

                                      Tillæg for enkeltværelse kr 1.250,- 
                                       Depositum ved tilmelding kr 1.750,- 
                                       Skitransport kr 449,-   
                                       Rabat på 10-15% på skileje afhængig af kategori i hotellets skibutik. 
                                       Turen gennemføres til ovenstående pris ved minimum 20 deltagere. 
 
Seneste tilmeldingsfrist er 1. oktober. 
Restbetaling skal ske senest d 1. november for uge 2-turen og senest 7. januar for uge 12-turen. 
 
Indbetalte beløb refunderes ikke. Der henvises til Jeres egen Afbestillingsforsikring for pakkerejser. 
Nortlander er vor rejsearrangør og er under rejsegarantifonden. 
Rejsebureauets og Flyselskabernes rejsebetingelser er til enhver tid gældende. Der henviser til de 
respektive hjemmesider. 
Deltagelse kræver medlemskab af en skiklub under Dansk Skiforbund. 
Der tages forbehold for fejl og ændringer. 

              Der kan aftales fælles transport fra Odense til Billund og retur hhv Kastrup med opsamling. 

I er velkomne til at kontakte mig på mobil 20409878 eller mail. Henrik.Iversen.Odense@gmail.com 
 
Hilsen 
Henrik Iversen, skientusiast 
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