Kappel/Ischgl uge 4 2019 med Odense Skiklub

Tid til reprise? -Så skal du da med til Kappel/Ischgl i uge 4 2019 med Odense Skiklub.
Her er hvad Lotte Feldfoss skrev om turen der blev gennemført i 2011:
” Valget er faldet på Kappl fordi det ligger i kort afstand til det fantastiske skiområde Ischgl. Fra hotellet kan

vi løbe på ski til liftstationen i Kappl, derfra går bussen til Ischgl, eller vi kan selvfølgelig også benytte de 40
km pister i Kappl. De strækker sig helt op til 2690 m”.
Og Ruby-Rejser skriver om turen i 2019:

Kappl har sit eget lille skiområde med 42 km. pister med skiløb mellem 1175 og 2720 m. højde. Et
snesikkert, hyggeligt og overskueligt skiområde, hovedsageligt med røde og blå pister. Rød piste nr. 4 går
lige forbi hotel Silvretta. Fra hovedliften ”Diasbahn” og fra centrum af Kappl, går der skibus til bl.a. Ischgl op
til 6 gange i timen. Køretid ca. 15 min. I Ischgl har man adgang til yderligere 238 km. pister (47 km. blå/ 142
km. røde / 34 km. sorte / 15 km. skiruter). Skiområdet i Ischgl er et af Alpernes mest snesikre med skiløb fra
1380 til 2870 m. højde, og med over 90% af pisterne beliggende over 2000m. Samtidigt har skiområdet
også et af Alpernes mest effektive liftsystemer. Skiområdet i Ischgl strækker sig også ind i Schweiz, hvor
man bl.a. kan besøge den toldfrie by Samnaun. Det er tilladt at handle toldfrit i Samnaun, og tage
indkøbene med hjem på ski, men overhold toldreglerne – på grænsen mellem Østrig og Schweiz midt i
skiområdet, står der toldere, og de kontrollerer alle som ser ud til at have været på shopping i Samnaun.
Se mere her: https://www.kappl.com/en/active/ski-area-kappl
Vi skal bo på direkte på pisten i Kappl på Hotel Silvretta. Et

hyggeligt 3-stjernet hotel med 43 værelser, beliggende for
enden af hovedgaden i Kappl i ca. 1200 m højde. Værelserne på
hotel Silvretta er til 2-4 pers. og alle med bad/WC, Sat-TV,
telefon og siddegruppe. Nogle værelser med balkon eller
terrasse. Ophold på hotellet inkluderer morgenmadsbuffet og 4retters aftenmenu med salatbuffet og valgmulighed af
hovedretten. (Mulighed for vegetar-menu mod forudbestilling). Hotellet har også en lille wellness-afdeling
med sauna og infrarød-kabine. Desuden har hotellet bar, reception og elevator. Der er opvarmet rum til
støvler og ski. Gratis parkering ved hotellet.
Se mere på: http://www.hotelsilvretta.at/

Facts
•
•
•
•
•

Instruktion med velkvalificerede danske instruktører er inkluderet i prisen.
6 dg. liftkort til Kappl, Ischgl, Samnaun, Galtür og See er inkluderet i prisen.
Hotel med halvpension
Vi bor lige ved pisten i Kappel
Bustransport

Rejseplan
Bus:
Vi skal køre med 5-stjernet hvilebus til Kappel. Hvis turen bliver fyldt op, får vi igen i år egen bus, der kører direkte fra
Odense til Kappel. Opsamling i Odense fredag den 18/1 ca. kl. 16, ankomst i Kappl kl. 8.00 om morgenen. Hjemrejse
lørdag d. 26/1 om aftenen, hjemkomst søndag ca. kl. 13.
Hver passager må medbringe én taske/kuffert, én skipose, én støvletaske samt håndbagage.

Priser
Bus, hotel med halvpension i dobbeltværelse og 6-dages liftkort, og morgenmad på
ankomstdagen.

7800 Kr.

Tillæg:
Liftkort pr. ekstra ski-dag
Enkeltværelse tillæg (begrænset antal)

270 Kr.
1400 Kr.

Bemærk, turen gennemføres til ovenstående priser ved min 20 deltagere!

Tilmelding og betaling
Tilmeldingsfrist 1. Oktober 2017
Depositum på 1500 kr. indbetales ved tilmelding.
Forespørgsler kan ske på: ski-u4@odenseskiklub.dk (tilmelding modtages ikke på denne mailadresse).

Restbeløbet betales senest 15. november
Det indbetalte refunderes herefter ikke, såfremt man ikke er dækket/omfattet af afbestillingsforsikring. Der udsendes medio
november opgørelse over det resterende beløb.
*Deltagelse i turen kræver medlemskab af en skiklub under Danmarks Skiforbund.

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/

Tur-koordinator for Odense Skiklub:
Kim Dalgaard, Ridderhatten 308, 5250 Odense SV, Tlf. 29 27 92 96 Mail: ski-u4@odenseskiklub.dk
Turen arrangeres af Ruby-Rejser: http://www.ruby-rejser.dk
Håber I vil med til Kappel 2019 ☺
Mange hilsner
Kim Dalgaard

