Tillsammans med
Tar dig till Mühltal för Skidåkning!
Österrike v 8, 16–25 /2

10 dagar 2018

*****************************************
Österrike när det är som bäst!
Vad vill du ha för typ av åkning? Snälla dansgolv, kolsvarta backar, tuffa
puckelpister eller det där ”mitt emellan”.
Med 46 liftar och 180 km pistade nedfarter kan du vara säker på att hitta
precis den skidåkningen som passar dig bäst. Eller hela familjen för den
delen. Och räkna med att det tar hela veckan att åka igenom hela
skidsystemet. Minst. Här blir du väl omhändertagen och känner dig hemma
redan första dagen.
Kort om resan:
Dag 1 Vi lämnar Lomma under dagen och via Öresundsbron och färjan Rödby-Puttgarden kommer
vi till Tyskland under kvällen. Efter ett litet stopp, med möjlighet att inmundiga lite att äta, fortsätter vår resa
söderut genom Tyskland. Vid ca 23.00–24.00 säger vi God Natt och sen så sover vi oss igenom resten av
Tyskland. Tidig morgon når vi gränsen och vi säger … Hjärtligt Välkomna till Österrike! Efter några mil
kommer vi fram till vårt komfortabla och familjära Hotell BergKristall där vi blir serverade en god frukost.
Efter det väntar SKI- JUWEL Alpbachtal Wildschönau på oss,
och nu är det ... bar o ååk”… Efter dagens skidåkning (alt. annat) samlas vi för gemensam middag på
kvällen.
Nu väntar en veckas härlig skidåkning och varje kväll samlas vi till en god middag.
Det kommer också att bli lite överraskningar under veckan …

Vårt ägs och drivs av Familjen Thaler. Det är byggt i äkta genuinTiroler stil.

Alla rummen har dusch + wc, tv och hotellet har stor spa-avdelning
och inomhus pool.

Efter en härlig skidvecka startar hemresan under lördagen, men innan vi lämnar Österrike blir vi serverade
en gemensam måltid. Resten av kvällen och natten färdas vi åter genom Tyskland.
Vi tar färja hem och via Danmark är vi snart åter tillbaka i Lomma under söndagen – men nu med nya glada
reseminnen i bagaget.

Vi säger Tack för denna gång och Auf Wiedersehen.
Allt detta ingår i priset:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Resa från Lomma i modern helturistbuss med video, toa, fällbara stolar,
luftkonditionering samt tillgång till ”busscafé” med varma och kalla
drycker, smörgåsar, kakor mm.
Öresundsbron ToR
Vägskatter och vägavgifter
Färjor Danmark/Tyskland
Frukost dag 2
7 nätter på hotell med dusch + wc
Halvpension = Frukostbuffé + Middag 7 dagar
Middag dag 9
En dagsutflykt med glaciärskidåkning Nyhet för 2018!!
En kväll med ”Glüweinsparty”
En kväll med Kegelspel
Reseledarservice
7 dagars liftkort

Pris per/person i dubbelrum: ca 9.950 (Enkelrumstillägg 750kr)
Ungdom 17-19 år: 9 500:Barn 13-16 år: 8 400 :Barn 9 - 12 år: 7 600:Barn 6 -8 år: 6 500 :Barn upp till 6 år: 5 300 :(Barnrabatten gäller i rum med två vuxna bet.)
Priserna gäller med reservation för valutaförändringar.
OBS! Om ni ej önskar att ha liftkort med i priset så ring angående annat pris.

Kontaktperson för frågor: Mariana Fleischer 0733-713151
Arrangör: MixTravel

Bet. till Bankgiro:

Ingrid Lindskoog
Tel/Fax: 040-611 49 85
Mobil: 070-514 98 55

mixtravel@hotmail.com
F-skattsedel
Lagstadgad resegaranti

5442-9253

