Sportlovsresa till Uttendorf, Österrike v8 18/2-26/2 2022
Häng med oss till alperna på Sportlovet! Vi har valt Österrike & Uttendorf
som resmål i år. Byn Uttendorf är centralt belägen i Salzburger Land ca 20
minuters bilresa från mer kända orten Zell am See. Vår buss med chaufförer
är med oss hela veckan och kör oss till och från de olika liftsystemen. På vår
resa upplever du inte en och samma backe två dagar i rad. Istället erbjuder
vi skidsafari med åkning i nya system varje dag. Det kan bli Kaprun
(Galciär), Bad Gastein, Saalbach, Kitzbühel, Passturn, Königsleiten eller
något annat beroende på väder och vind. Med liftkortet Salzburger
Superskicard har vi tillgång till 2750km Pist!!
Pension Koch ligger mitt i byn. Ett gemytligt familjevänligt hotell i klassisk Österrikisk stil. Rummen är av
varierande storlek. På hotellet finns en Spa avdelning med bastu, bar, restaurang och skidvårdsrum. Här bor
vi bekvämt och serveras frukost och 3-rätters middag varje dag. En kort
promenad från hotellet finns även en sportaffär med skiduthyrning,
mataffär, bageri och café. Vill man vila från skidåkningen någon dag så tar
man sig enkelt med tåg till Zell am See eller Mittersill.
Resan startar i Örebro lunchtid Fredag den 18e Februari och tar ca 24
timmar.
Hemresan startar Fredag kväll efter gemensam middag på hotellet den 25e Februari, åter i Örebro Lördag kväll
26/2. (Vi behåller våra rum hela Fredagen)
Pris per person del i dubbel/flerbäddsrum: 7950kr (Priset kan komma att justeras beroende på Eurokursen)
Barn/Ungdom upp till 12år: 6650kr
Enkelrumstillägg: 1000kr
I resans pris ingår: Resa i modern turistbuss, hotell med halvpension (7 middagar & 6 frukost)
Pension Koch: http://pension-koch.at/
Uttendorf: www.uttendorf.com www.gletscherwelt-weissee.at
Resan sker med buss från Let’s Go By Bus Örebro:
www.letsgobybus.se
Skidåkning: www.salzburgsuperskicard.com/en
Liftkortspriser 2020 (Priser för 2022 presenteras inom kort.)
6 dagar Vuxen = 292Euro (2020)
Barn födda 2013-2004 = 146Euro (2020)
Ungdom 2003-2001 = 219 Euro (2020)
Anmälningsavgift: 1500kr + frivilligt avbeställningskydd 300kr
OBS! Givetvis följer vi FHM och andra myndigheters rekommendationer i våra beslut!
För bokning och frågor kontakta oss på tel: 019-240606 alt. E-post: info@letsgobybus.se
Vi har resegaranti ställd hos Kammarkollegiet!

