Sportlovsresa till Österrike
20 februari— 1 mars 2015

Avresa:

Fredagen 20/ 2 kl 11.00

Plats:

Vårdkasevägen—Fornvägen, Skälby ( OBS! ingen påstigning i Sollentuna)

Resväg:

Med Ramnäs Buss & Resetjänst genom Sverige till Helsingborg, färja till Helsingör
( c a kl 20.00 ) . Vidare genom Danmark till Rödby ( c a kl 23.30 ) och färja till
Puttgarden, överfarten tar ca 50 min. Färden går vidare genom Tyskland och
Österrike till slutdestinationen Uttendorf.
Gissningsvis lördag mellan kl 13.00-17.00 ( allt beroende på trafiken runt München )
Stubacher Hof
Halvpension ( frukost och middag )
1-4 bäddsrum
6 skiddagar i omgivande skidområden
6 350 SEK vuxen ( enkelrumstillägg 500:— )
5 325 SEK barn under 13 år
( r eservation för valutakursförändring )
Görs via mejl eller telefon enligt nedan ( under info ) samt genom
insättning av 500 SEK per person på konto 8327-9 923 201 988-6
( S wedbank, betalningsmottagare Anna-Helené Skeppmark )
Senast 2014-11-30 ( först till kvarn gäller )
5 850 SEK vuxen
4 825 SEK Barn under 12 år
Inbetalning på ovanstående konto senast 2015-01-31
Vi köper Salzburger Super Ski Card. Intresserade meddelar oss i
anmälningsmejlet eller telefon och inbetalning sker vid slutbetalningen. Cirkapriser,
Vuxna 2 400 SEK, Ungdom ( födda 1996-1998 ) 1800 SEK och
Barn födda ( 1999-2008 ) 1 200 SEK.
( O bs! detta är cirkapriser, priset justeras i efterhand efter valutakursen upp eller ner )
Glöm inte att uppge namn och födelsedatum i mejlet ( t elefon ) .
Övriga köper sina liftkort själva.
Lämnas gärna av Anna-Helené 070-729 29 51 eller Ola 0738-29 88 99 alternativt
via mejl på JAK@stateom.se

Ankomst :
Boende:

Skidåkning:
Pris:

Anmälan:

Slutbetalning:

Liftkort:

Information:

Viktigt:

Detta är en klubbresa. Det innebär för er som inte redan är medlemmar i Järfälla
Alpina Klubb att klubben kommer att avisera er en stödmedlemsavgift på 100 SEK.

Stubacher Hof
Ägs och drivs av Maj-Inger och Vital Altenberger. Det här är 22 året som Sportlovsresans boende förläggs hit.
www.stubacherhof.at

