Canazei uge 9 2019 med Odense Skiklub
Vil du med på ski i uge 9?
Trim din skiform, find smilet frem og bliv udfordret med prof. instruktører, og nyd det
sociale samvær i en større gruppe, som elsker ski på alle niveauer.

Turen er arrangeret for Odense Skiklubs medlemmer, hvilket betyder, at der er
undervisning til alle, på alle niveauer og i små hold. Man flytter sit skiløb for hver gang
man er afsted. Så slut med de sammenbidte tænder over altid af danne bagtrop eller
utålmodig fortrop. I stedet fællesskab og glæde over lige netop det at stå på ski, udvikle
sig og nyde de storslåede omgivelser. Samtidigt er det superhyggeligt med afterski,
sauna/jacuzzi (lille ☺), god mad og dejlig vin sammen med velkendte og nye skivenner
Turen går til idylliske Canazei, som ligger i Italien og er en del af et enormt skiområde i
Dolomitterne med mere end 500 km sammenhængende pister på alle niveauer
Vi skal bo på lille hotel El Ciasel med 41 værelser og kun 150 m fra liften
Turen er med fly fra Billund eller Kastrup, transfer, hotel, halvpension, liftkort og ikke
mindst 3 x 3 timers undervisning på små hold
Det vil glæde os at dele turen med dig/jer.
Så spring til; der er kun 26 pladser inkl 2 instruktører.

Tilmeldingsfrist 1.oktober 2019
Vi rejser med Nortlander Ski-Tours og deres beskrivelse er som følger:

Canazei:
Canazei ligger midt i Dolomiterne og er den største destination i Val di Fassa. Canazei er kendt for sin
lange historie indenfor skisport, gæstfriheden og den fantastiske beliggenhed. Byen er udgangspunkt
for 500 km. sammenhængende piste. Er man villig til at køre lidt i bus, giver området mulighed for
1.200 km piste i det store Superski Dolomiti område, alt sammen i samme liftkort.
Liftsystemet i området er nyt og moderne, og pisterne er lækre og velpræparerede. En skiferie i
Canazei vil afkræfte alle fordomme om italiensk ineffektivitet - det fås ganske enkelt ikke bedre.
Superski Dolomiti kendes for pister af høj standard, for skiløbere af alle niveauer. Her findes alt fra
børnebakker til VM pister, blandt andet den 13 km. Lange tur ned fra Marmoladagletcheren. Kør på tur
blandt de 44 bjergbyer, eller besøg det myterige Sella Ronda, som er en naturoplevelse udover det
sædvanlige.
Canazei er omgivet af nogle af Dolomiternes mest imponerende bjergtoppe og byen selv byder på
samme klasse som skiterrænet. Den ældre del af Canazei byder på gamle stenhuse og en gammel
katolsk kirke. Nyd de flotte bygninger fra et af de mange madsteder med de italienske specialiteter. Vi
anbefaler for eksempel Kaiser Stube, som serverer de lækre lokale retter.
Byen er større end den normale italienske skidestination, men trods turismen har Canazei bevaret den
idylliske atmosfære med smalle gader, antikke huse, caféer og små specialbutikker. Prisniveauet er
samme som de andre italienske destinationer og udvalget bestemt større.
Canazei præges af hyggelig tyrolerstemning, da byen engang har været en del af Østrig.

Hotel El Ciasel:
Populært luksushotel
Italiensk charme og hygge når det er bedst. Hotel El Ciasel er bestemt vores mest eftertragtede hotel,
hvor maden, som indgår i halvpensionen, er i særklasse. Alle værelserne er smagfuldt indrettet med
bad, toilet, tv og safetybox. Hotellet indeholder restaurant, pizzeria, bar, sauna, tyrkisk dampbad og
fitnessrum. Et dejligt hotel, beliggende kun få hundrede meter fra hjertet af Canazei og 5 minutters
gang fra liften.

Links
Canazei:
https://www.nortlander.dk/skiferie/italien/canazei
Hotel:
https://www.nortlander.dk/skiferie/italien/canazei/hotel-el-ciasel
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Flyrejse fra Billund og Kastrup
Transfer Innsbruck-Canazei 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 på
Fri adgang til Wellness/spa området på hotellet
Rabat 15 % på skiudstyr som bestilles hjemmefra.
200 kr ekstra rabat på skileje
200 kr rabat på skitransport
Guideservice fra hotel

Rejseplan
Fly

Afgang ud

Ankomst ud

Afgang hjem

Ankomst hjem

Billund Innsbruck

23.2.19
kl 11.00

23.2.19
kl 12.40

2.3.19
kl 13.40

2.3.19
kl 15.20

Kastrup
Innsbruck

23.2.19
kl 13.00

23.2.19
kl 14.50

2.3.19
kl 15.50

2.3.19
kl 17.35

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.:

11.395,- kr

Enkeltværelse (meget begrænset antal )
Tildeles efter først-til-mølle-pricippet, (indbetalingstidspunkt)

11.795,- kr

Skitransport: ( rabat 200,- kr )

199,- kr

Skileje : 15 % rabat ved leje forud for turen + eksta rabat 200,- kr for leje af ski.
Vi samler bestillinger ind efter tilmelding.

Tjek din Årsrejseforsikring
Nortlander kan være behjælpelige med en forsikring, hvis du mangler en.

Tjek dit Blå Sygesikringskort ; udløbsdato!
Tjek dit PAS
Ved flyrejse skal passet være gyldigt 6 mdr efter forventet hjemkomst!

Tilmelding og betaling
Tilmeldingsfrist 1. Oktober 2019
Depositum på 1500 kr. indbetales ved tilmelding.

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.

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:

https://www.nortlander.dk/info/praktisk/rejsebetingelser
Tur-koordinator for Odense Skiklub:

Rejsearrangør:

Kirsten Neckelmann
Mob +4528352241
Mail: Neckelmann@Dadlnet.dk
Emnefelt: Canazei 2019

Nortlander Ski-Tours:

Glæder mig til at se jeg i sneen i Canazei 2019 ☺
Bedste hilsner
Kirsten Neckelmann

http://www.nortlander.dk/

