Ski- og Friluftstur til
Branäs i Sverige
13. - 17. marts 2011

Turen arrangeres i et samarbejde mellem
DAI, IF Vikingerne, IF Limone og Parkvænget
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w
www.dai-sport.dk - en verden af gode oplevelser

IFS-Idræt For Sindslidende indbyder til
Skitur 2011 i Sverige.
Info om Branäs:
400 km nord for Göteborg ligger Branäs. Her finder man afvekslende
alpinterræn og bl.a. gondollift, der fører op til løjper med forskellige
sværhedsgrader.
Længste nedfart er på 2500 meter.
Der er gode muligheder for snowboardere på alle niveauer med den nybyggede ”dreampark”.
Langrend
Der er 30 km langrendsløjper i Branäs. Turlængder er fra 1,5 km til 7,5
km.
Alpin
Der er 17 km alpinpister fordelt på 12 km blå, 3 km rød og 2 km sort.
Overnatning:
Ophold med selvpension på
fint vandrehjem, Gästis, midt
i Branäs by. Man bor i værelse
med 2 eller 4 senge. Der er
bad, toilet, godt udrustet køkken/alrum med TV på hver
etage.
Rejseplan:
Vi kører søndag morgen og
ankommer til Branäs om aftenen og kan sove i en rigtig
seng og være frisk og udhvilet
til 3 hele dage på ski. Torsdag
bruges på hjemtransport og
med ankomst i Danmark torsdag aften.

Priser
Transport og logi: 1000 dkk.
Liftkort: 700 dkk.
Leje af udstyr i 3 hele dage:
Alpin standard 385 dkk
Alpin plus 465 dkk
Alpin advanced 610 dkk.
Snowboard 490 dkk.
Langrend standard 285 dkk
Langrend plus 330 dkk.
Multileje standard 535 dkk.
Multileje plus 590 dkk.
Med mindre du er helt sikker på, at du kun vil stå alpin, snowboard eller
langrend opfordrer vi til, at du vælger multileje, hvor du frit kan skifte ml.
disse 3 samt snowblades, som er mindre ski enten til at ”lege på”, hvis du
er øvet eller som hjælp, hvis du er nybegynder.
Herudover skal der påregnes 4-500 kr. til mad.
Afbestillingsforsikring. Pris kr. 100,-.
Tilmelding senest den 15. december 2010.
Betaling foregår i to rater:
15. jan. 1000 dkk + evt. afbestillingsforsikring kr. 100,-.
15. feb. Restbeløb alt afhængig af udstyrsleje, liftkort.
Tilmelding og betaling:
Tasja Stenum
tasja.stenum@glostrup.dk
Tlf. 21 14 31 33
Turen arrangeres i et samarbejde mellem DAI, IF Vikingerne, IF Limone
og Parkvænget.

