Marilleva1400 uge 4 2018 med Odense Skiklub

Marilleva 1400 klinger måske ikke så bekendt, men det er en del af Val di Sole, som også omfatter Folgarida og
Madonna di Campiglio. Her skal vi bo midt på pisten ved mellemstationen i 1400 moh. Liften er “næsten” bygget ind i
hotellet, og der er skiudlejning og minimarked lige uden for døren. Indrømmet, stedet er ingen skønhed, men hotellet
har masser af faciliteter og god mad. Stedet anses for at være et ski-paradis, med 60 km piste af alle sværhedsgrader
og 25 lifte. Liftkortet inkluderer adgang til Folgarida og Madonna di Campiglio, hvortil man kan løbe uden at tage
skiene af. Der er skiløb op til 2444 moh.
Se mere her: http://ski.it/EN/Skiarea-Folgarida-Marilleva/
Vi skal bo på Hotel Marilleva 1400, der bl.a. har solarium, indendørs
pool, tv-rum, pianobar med underholdning mm. Turen inkluderer
som sædvanlig halvpension med morgenbuffet og aftenmenu inkl.
husets vin og vand.
Se mere på:

http://www.alberghimarilleva.it/en/hotel-marilleva-1400

Facts
•
•
•
•

Instruktion med velkvalificerede danske instruktører er
inkluderet i prisen.
6 dg. liftkort til Marilleva, Folgarida og Madonna di
Campiglio er inkluderet i prisen.
Hotel med halvpension
Vi bor lige ved liften

Rejseplan
Bus:
Vi skal køre med 5 stjernet hvilebus til Marilleva 1400. Bussen kører direkte fra Odense til Marilleva 1400. Opsamling i
Odense fredag den 19/1 ca. kl. 12.45, ankomst i Marilleva 1400 kl. 8.00 om morgenen. Hjemrejse lørdag d. 27/1 om
aftenen, hjemkomst søndag ca. kl. 13.30
Hver passager må medbringe én taske/kuffert, én skipose, én støvletaske samt håndbagage.

Fly:
Der er mulighed for at flyve fra Kastrup til Verona. Flytiderne er som følger:
Afrejse d. 20/1-18 kl. 11.10 fra Kastrup.
Forventet hjemkomst til Kastrup d. 27/1-18 kl. 15.45

OBS vedr. Fly:
Der er ikke transfer inkluderet i prisen fra Verona til Marilleva 1400 og man er nødt til at hyre en taxa (gå evt. sammen
flere). Der er 170 km og det koster ca. 170 Euro (ca. 1300 kr. ifølge https://www.bettertaxi.com/taxi-farecalculator/verona/ ). Ruby-Rejser har ikke charterfly til Verona, derfor vil der blive booket flysæder på rutefly, hvor
prisen kan stige og det angivne flytillæg er derfor kun vejledende.

Priser
Bus, hotel med halvpension i dobbeltværelse og 6-dages liftkort

7650 Kr.

Tillæg:
Fly (se bemærkninger ang. fly ovenstående)
Ski med fly
Liftkort pr. ekstra ski-dag
Enkeltværelse tillæg (begrænset antal)

Afbestillingsforsikring (skal betales sammen med depositum)

Ca. 1200 Kr.
375 Kr.
200 Kr.
1400 Kr.

6% af rejsens pris

Rabatter:
Kør-selv rabat

*Bemærk: turen gennemføres til ovenstående pris ved min. 20 deltagere

1300 Kr.

Tilmelding og betaling
Tilmeldingsfrist 1. Oktober 2017
Depositum på 1500 kr. indbetales ved tilmelding.
Tilmelding skal foretages ved at klikke på nedenstående link. Herved fremkommer en formular, der skal udfyldes.
Inden formularen udfyldes skal depositum være betalt, da betalingsdatoen skal angives i formularen.

”Tilmelding: Klik Her!”
Forespørgsler kan ske på: ski2018@kim-dalgaard.dk (tilmelding modtages ikke på denne mailadresse).
*Deltagelse i turen kræver medlemskab af en skiklub under Danmarks Skiforbund.

Restbeløbet betales senest 1. december
Det indbetalte refunderes herefter ikke, såfremt man ikke er dækket/omfattet af afbestillingsforsikring. Der udsendes medio
november opgørelse over det resterende beløb.

Indbetaling til klubbens turkonto i Sydbank:
reg. nr. 6845 konto nr. 1420217, mærkes med navn og ”Marileva1400”

Værelsesfordeling
På denne tur er der et begrænset antal værelser af de forskellige typer. Derfor kan ønske om en bestemt værelsestype
ikke bekræftes før tilmeldingsfristens udløb. Værelser tildeles i videst muligt omfang efter først til mølleprincippet.
Tilmelder man sig som single på deleværelse, vil man i videst muligt omfang blive tilbudt dette. Er der ved
tilmeldingsfristens udløb et ulige antal singletilmeldinger, vil sidst tilmeldte single blive tilbudt et enkeltværelse mod
enkeltværelsestillæg.

Øvrige betingelser
Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer. Ruby-Rejsers rejsebetingelser er til enhver tid gældende (også
ved ændring og afbestilling), se mere på: http://ruby-rejser.dk/rejsebetingelser/
Alle deltagere med fly, skal på rejsen have gyldigt pas med min. 6 måneders gyldighed ved rejsens afslutning.

Tur-koordinator for Odense Skiklub:
Kim Dalgaard, Ridderhatten 308, 5250 Odense SV, Tlf. 29 27 92 96 Mail: ski2018@kim-dalgaard.dk
Turen arrangeres af Ruby-Rejser: http://www.ruby-rejser.dk
Håber I vil med til Marileva1400 2018 ☺
Mange hilsner
Kim Dalgaard

