Langrend i Skarslia uge 8 2018 med Odense Skiklub

Har du efterhånden fået nok af DJ-Ôtzis larmende musik og de lange liftekøer, er her en
enestående mulighed for at skifte spor, om ikke andet så for en uge!
Odense Skiklub har, med Ruby-Rejser som teknisk arrangør, arrangeret denne klubtur med langrend som hovedtema
til Skarslia Ruby Hotel i Norge.
Turen henvender sig både til øvede langrendsløbere og begyndere. For
begyndere et der mulighed for gratis undervisning, da Ruby-Rejser
har ”kørekort til sneen” tema i denne uge. Hotellet ligger midt i Bergsjø
området i Hallingdal og rummer uudtømmelige og altid velpræparerede
langrendsløjper i alle sværhedsgrader. Der er også mulighed for lidt alpin
skiløb på bakken bag hotellet (mest for børn), eller ved Ål Skisenter, hvortil
der kører shuttle-bus hver dag.
Jeg og min familie har gennem 7 sæsoner holdt langrendsferie på Skarslia og
vi er kommet til at holde meget af både stedet og terrænet. Turen er en del af
Ruby-Rejsers ”Fællesrejse” koncept, der måske bedst kan beskrives som en
højskole på ski. Der er derfor selvforvaltning, hvilket betyder at man selv skal
gøre værelser rent, én gang i løbet af ugen er man på mad-hold og skal lave
mad til de andre gæster, under kyndig vejledning at Ruby-Rejsers
medarbejdere. Det plejer faktisk at være ret sjovt!

Ruby-Rejser har givet os et enestående godt tilbud på
denne tur, nemlig: 3998 kr!
For dette beløb får du 8 hele skidage med fuldpension, bustransport og ophold i dobbeltværelse. Og der er ikke så
meget andet at bruge penge på, det skulle da lige være en friskbagt vaffel i Reinehytten eller en af sæsonens sidste is
i alpinbakkens lille café.
Se mere her: http://ruby-rejser.dk/faellesrejse/ruby-skarslia-hotel.html

Og her: Billed-galleri

Facts
•
•
•
•
•

Gratis motionsrum lige uden for døren ( xx km langrendsløjper)
Gratis langrendsinstruktion for begyndere
Lille alpinbakke med børnebakke lige bag hotellet (der er også mulighed for at låne bobslæder på hotellet)
Shuttle-bus hver dag til Ål Skisenter
Fuldpension

Rejseplan
Bus:
Vi skal køre med 5 stjernet hvilebus til Skarslia med opsamling som følger:

Udrejse
17:05
17:45
18:15
18:35
19:10
20:00
20:45

Odense, P-plads v. Ørbækvej/Østre Ringvej
Nyborg Station/afk. 45
Slagelse, Dansk Transportcenter, afk. 39
Ringsted/afk. 35, P-plads
Roskilde st./Ny Østergade
København, Herlev Station
Helsingør, Scandl. yderste billetkontor

Hjemrejse
10:05
9:35
9:05
8:15
7:40
7:00
6:15

Ankomst til Skarslia lørdag d. 17/2-18 kl. 7.30
Afrejse fra Skarslia lørdag d. 24/2-17 kl. 18.30

Priser
Bus, hotel og fuldpension

3998 Kr.

Tillæg:
Udsigtsværelse (pr. person)
Enkeltværelse
Enkeltværelse med udsigt

150kr.
700Kr.
1000Kr.

Afbestillingsforsikring (skal betales sammen med depositum)

6% af rejsens pris

Rabatter:
Kør-selv rabat

800 Kr.

*Bemærk: turen gennemføres uanset deltagerantal

Skileje Skarslia (OBS! 2016/17 priser, disse kan stige lidt i 2018)
Langrend
(skilængder)
Voksne

8 dage

Børn
(ski<160)
670

7 dage

Alpin

Snowboard

(skilængder)

alle længder
Voksne

860

Børn
(ski<140)
810

1010

1.040

620

800

750

950

970

6 dage

570

740

690

890

900

5 dage

520

670

630

830

830

1 dag

210

270

290
390
Priserne er vejledende og i norske kroner.

400

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 ”Skarslia 2018”

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/

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 Skarslia 2018 ☺
Mange hilsner
Kim Dalgaard

