Skidresa till österrikiska Krimml v.7
Krimml ligger på en höjd av 1076 meter i den mäktiga bergskedjan Alperna. Krimml tillhör
Zillertal Arena och har därmed problemfri anslutning till 143 pistkilometer och 51 liftar på
upp till 2 500 meters höjd. Här kan man avnjuta allt ifrån skidåkning till kulinariska
läckerheter eller varför inte besöka det romantiska vattenfallet Krimmler Wasserfälle. Krimml
passar alla typer av åkare, allt från dig som är nybörjare och till dig som vill ha en
professionell utmaning. Här kan du även gå i en skidskola av världsklass.
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För 47:e året i rad kan vi garantera en
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för vidare färd mot Österrike. Framåt
midnatt släcker vi ner i bussen så ni kan

_________________________________

koppla av under nattens färd genom

Dagsprogram

Tyskland. När väl solen går upp stannar vi

Dag 1 Färden går mot Krimml, avresa från Vetlanda
kl.16:00.

på lämpligt rastställe för frukost och efter

Dag 2-7 Ni avnjuter allt Krimml har att erbjuda.
(beräknad ankomst 15:00 lördag)

gränsövergången till Österrike stannar vi
för lunch på Gasthof Ellmauer Hof i
Ellmau.

Dag 8 Efter en hel skiddag avslutar vi med en gemensam
middag innan färden går tillbaka till Sverige.
Dag 9 Vi anländer till Sverige beräknad ankomst
Vetlanda 16:00 under lördagen.

HOTELL
ADRESS: Gasthof Klockerhaus****, A-5743 Krimml/Salzburgerland
OBLIGATORISKT: Giltigt pass
UTLÄNDSK VALUTA: 1 EUR = ca 10,- SEK
Exakt kurs får Du när Du växlar i banken. Eftersom vi kommer ner till Krimml på lördag eftermiddag, är det bäst att
växla hemma, åtminstone så det räcker de första dagarna. Lunch på nerresan betalas kontant, ej kort.

BAGAGE: 1 resväska + ev skidor/pjäxbag + 1 handbagage
REKOMMENDERAS: För bussresan: reskudde, tvål, handduk, tandborste
o d i handbagaget. Resväskan ej åtkomlig under färd. Kortlek, musikspelare (endast med hörlurar).
OBS! Matsäck för nerresan fredag kväll och lördag morgon rekommenderas.

I PRISET INGÅR: Resa med buss, broavgifter, färjebiljetter, vägskatter, hotell (Även sista dagen) halvpension
(frukostbuffé och kvällsmiddag) från lördag kväll till och med fredag kväll, liftkort 6 dagar, busstransfer till och från
backarna, frukostpaket vid hemresa.
Vi hjälper även dig som behöver hyra skidutrustning på plats i Krimml.

PRISET: Vuxna 10 600: - (alt barn i egna rum)
Barn 11-15 år 8 450: - i föräldrars rum
Barn -> 10 år 6 500: - i föräldrars rum
Enkelrumstillägg 365:-

Vid ändrad valuta: Förbehålls rätten till prisjustering.
Anmälningsavgift 500,-/pp sätts in på Bankgiro 563-5941. Uppge Krimml7 och namn på de anmälda.

Resterande betalas senast 2 veckor före avresan.

Försäkringsbesked: Tag kontakt med Försäkringskassan för erhållande av försäkringsbesked.
FÖRSÄKRING: Kontrollera noga vilket försäkringsskydd som ingår i Din hemförsäkring.
AVRESETID: Avresa från BK Buss, Stålvägen, Vetlanda
Fredag 8/2 kl. 16.00. (inhägnad parkering för bil möjlig hela veckan)

FÄRJEÖVERFART: Rödby-Puttgarden (1 timme)
SEK eller Euro kan användas på färjan.

AVRESA KRIMML: Fredag 15/2 kväll ca 20:00
BERÄKNAD HEMKOMST: Lördag 16/2 i Vetlanda 16:00.
ANMÄLAN: Meddela Erica C Liljedahl på BK Buss snarast, tel 0383-196 95 eller maila anmälan till:
info@bkbuss.se.

Bra att veta:
Krimml tillhör Zillertal Arena.
Det finns 143 pistkilometer och 51 liftar i systemet.
Här finns vackra Krimmler Wasserfälle.
Utmärkt skidskola.
Här går att njuta av Wiener Schnitzel, Gulaschsuppe, Apfelstrudel och det lokalt bryggda ölet från Anton Wallner Bräu.

Länkar
http://www.klockerhaus.com/
https://www.zillertalarena.com/de/arena/winter/start_winter.html
http://www.wasserfaelle-krimml.at/
http://www.krimml.com/anton-wallner-braeustueberl.html

