Resa:

Bussresa Leidex special. Sohlbergsbuss med Magnus Claesson och Thomas Erikson som kör.

Arrangör:

Leidex Resor, Sjöliden, 523 98 Hökerum, Tel: 0321-523 01 Mobil: 0703452301
Lagstadgade resegarantier finns hos kammarkollegiet.

Pris per pers: 5695 kronor. Priset inkluderar bussresa ToR samt de flesta transporterna till backarna.
Halvpension = 6st frukostbuffer och 6st 3-rätters middagar, därutöver i vår specialresa ingår
frukostbuffé när vi anländer på söndag morgon, samt enklare middag innan hemresa lördag
kväll. Rabatter: Barn ej fyllda 12 år i bädd 3-4 = -700kr. Övriga i bädd 3-4 = -400kr
Resa:

Lördagen 2013-02-09 från Herrljunga preliminärt 07.00. Påstigning längs vägen.
Tag med filt och kudde och färdkost (om man inte väljer att köpa detta längs vägen)
Hemresan startar lördag kväll 2013-02-16 med hemkomst söndag kväll.

Boende

Vi bor på Hotell Touring i Predazzo i Val di Fiemme, www.touringpredazzo.com
I byn finns en del affärer och pubar, samt ett kommunalt badhus.
På hotellet finns relaxavdelning med bubbelpool och bastu.

Skidor

Vi får 7 skiddagar i det gigantiska Dolomiti superski systemet. www.dolomitisuperski.com/
Första och sista dagen åker vi lokal skidbuss (drygt 2 km) till det närliggande Latemar, där vi
också kan hyra skidor. Övriga 5 skiddagar åker vi med vår buss till något av de många
alternativen... Alpe Lusia, Alpe Cermis, Pellegrino eller Canazei och Sella ronda www.sellaronda.info Vill man ta sovmorgon kan man naturligtvis åka den lokala skidbussen flera dagar.
Dessutom passerar längdspåren för bl.a. Marcialonga genom Predazzo.

Liftkort

7-dagars liftkort www.dolomitisuperski.com/en-US/prezzi_skipassen.html som gäller i hela
området inkl skidbussar, kostar 269 € för vuxen, 188 € för junior född efter 1996-12-01.
Senior född före 1947-12-01 betalar 242€. Barn fött efter 2004-12-01 åker gratis.
Tag med kontanta Euro på bussen så ordnar vi gemensamt inköp och hämtning av liftkorten
direkt när vi kommer fram till hotellet. (Vi behöver dessa för att kunna åka skidbuss dag 1)

Övrigt:

Priset är baserat på Eurokursen 8,75 vid större kursändring uppåt kan justering komma att ske.
Fler detaljer såsom resväg, tider mm kommer så snart vi vet vilka som åker med...

Anmälan &
frågor:

Thomas Erikson 070-5957759. thomas@odbo.se (namn, adress, födelsenr på barn,
rumsönskemål (dubbelrum eller familjerum med bädd 3-4, extrabädd om det går att ordna)
Reservation för eventuella felskrivningar

