Sölden uge 9, 2018 med Odense Skiklub
Trim din skiform, find smilet frem og bliv udfordret med dygtige
instruktører og nyd det sociale samvær i en større gruppe, som elsker ski
på alle niveauer.

Vi rejser med Nortlander og deres beskrivelse er som følger:

Sölden:

Sölden er en gammel svinger, der har formået at følge med.
Områdets effektivitet optimeres hele tiden, og de lokale dynamit-kyndige har for nylig sprunget
Europas længste skitunnel fra den ene gletsjer til den anden. Resultat: Østrigs største forbundne
gletsjerskiløb med fantastiske pister og sne i pulverklassen. Liftsystemet er over det hele meget
velfungerende, Ingen massive kødannelser og optimal sammenhæng. Dejligt! Skiområdet er i den
mellemstore kategori og hilser skiløbere på alle niveauer velkommen med alt fra brede sving på
boulevarderne til ottetaller i off-pisten. Ikke dårligt, når Sölden samtidig kan bryste sig af en rekord
som det skisportssted i Østrig, der har flest solskinstimer. Nede i byen i de lidt tyndere luftlag kan du
glæde dig over en festlig afterski-stemning og et østrigsk køkken, der ligger i den gode kulinariske
ende.

Hotel

Skønt, nyrenoveret hotel beliggende i hjertet af Sölden. Hotellet byder på værelser af forskellige
varierende størrelse, alle af pæn standard. Opholdet er inkl. halvpension, der indtages i hotellets
smukke restaurant og som består af en overdådig morgenbuffet med bl.a. omeletter samt en god 4retters aftenmenu med menuvalg. Hotel Tyrol byder på et godt køkken, der serverer både nationale og
internationale specialiteter. Hotellets wellnessområde kan frit benyttes efter endt skidag. Området
byder på finsk sauna, biosauna, dampbad, isgrotte, fodbade og afslapningsrum med liggestole. I
hotellets hyggelige Stube kan der nydes øl og andet godt.
Hotellet er beliggende 400m fra liften og pisten, skibussen går ca. 20m fra hoteldøren.

Links

Links til skileje, pistekort og bykort kan findes på hjemmesiden:
http://www.nortlander.dk/oestrig/solden/tyrol/

Facts
•
•
•
•
•
•
•
•

Flyrejse
Transfer Innsbruck – Sölden t/r
Hotel med halvpension
6 dg. liftkort
Velkvalificerede danske skiinstruktører, små hold, 3 timer, formiddag eller eftermiddag i 3
dage er inkluderet i prisen
Fri adgang til Wellness/spa området på hotellet
10-15% rabat på skileje som bestilles hjemmefra(se under INFO på Nortlanders hjemmeside)
Guideservice fra hotel

Rejseplan
Fly

Afgang ud

Ankomst ud

Afgang hjem

Ankomst hjem

Billund Innsbruck
Kastrup
Innsbruck

24.2.18
kl. 11.10
24.2.18
kl. 10.15

24.2.18
kl. 12.40
24.2.18
kl. 12.05

3.3.18
kl. 13.40
3.3.18
kl. 13.05

3.3.18
kl. 15.20
3.3.18
kl. 14.50

Bus:

Flyrejsen kan eventuelt byttes ud med en bustur, hvor prisen
reduceres med 1100,-DKK.
Oplysninger om busafgange; stationer og tider;
http://www.nortlander.dk/info/transporttider/index.php?r=4309&t=bus&u=09

Mere ski!
Der er mulighed for lidt mere ski.
Liftkort kan opgraderes mod tillæg 230,- Dkr pr dag

Priser*

Fly fra Billund/Kastrup, hotel med halvpension i dobbeltværelse og 6-dages
liftkort, 3 dages skiinstruktion á 3 timer (se Facts)
Skatter & afgifter inkl.
Bus

Tillæg:
Skitransport på flyrejsen

Enkeltværelse tillæg (meget begrænset antal pladser) **
Tjek din Årsrejseforsikring.

Nortlander tilbyder en årsrejseforsikring til
Samt syge/skades afbestillingsforsikring til 6% af rejsens pris.
http://www.nortlander.dk/info/forsikringer/

11.788,- DKr

10.688,- DKr
399,-DKK

1000,-DKK
623,-DKK

Tjek dit PAS
Ved flyrejse skal dit pas være gyldigt 6 mdr efter forventet hjemkomst
*Bemærk: turen gennemføres til ovenstående pris ved min. 26 deltagere
* *Værelser fordeles efter først-til-mølle-princippet, dvs. dem der melder til
først får også lov at vælge først. Dato for betalt depositum registreres og
danner grundlag for valgmuligheder.

Tilmelding og betaling
Tilmeldingsfrist 1. September 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!”

*Deltagelse i turen kræver medlemskab af en skiklub under Danmarks Skiforbund.

Restbeløbet betales senest 1. december, 2017

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 ”Sölden2018”

Øvrige betingelser

Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer. Nortlander-rejsebetingelser er til enhver tid
gældende (også ved ændring og afbestilling), se mere på:

http://www.nortlander.dk/info/rejsebetingelser/
Tur-koordinator for Odense Skiklub:
Rejsearrangør:
Kirsten Neckelmann
Mob +4528352241
Mail: Neckelmann@Dadlnet.dk
Emnefelt: Sölden2018

Glæder mig til at se jer i sneen i Sölden 2018 
Bedste hilsner

Kirsten Neckelmann

Nortlander SkiTours:

http://www.nortlander.dk/

