INFORMATION SKIDRESA
CORTINA D´AMPEZZO, ITALIEN
LÖRDAG 12 FEB TILL SÖNDAG 20 FEB 2022
Lördag den 12 Februari
Avresa från Sollebrunn kl. 07.00. Vi gör ett stopp i Björkäng innan vi fortsätter mot färjan
Helsingborg- Helsingör som tar oss till Danmark på 20 min. Sedan tar vi oss genom
Danmark till färjan Gedser- Rostock som tar 2 timmar. Färden fortsätter genom Tyskland
över natten.
Söndag den 13 Februari
Vi beräknas vara vid Hotel Villa Argentina *** på morgonen. Frukost serveras på hotellet.
Det ordnas med liftkorten (6 eller 7 dagars) och skidhyra. Sedan är dagen fri för skidåkning.
På kvällen serveras gemensam middag på hotellet.
Måndag den 14 Februari – Fredag den 18 Februari
Veckan är fri för skidåkning eller andra aktiviteter.
Varje kväll serveras gemensam middag på hotellet.
Lördag den 19 Februari
Dagen är fri för skidåkning (7 dagars) eller att kanske utforska stadens centrum en sista gång
innan hemfärden kl. 17.00.
Söndag den 20 Februari
Vi fortsätter hemresan och beräknas vara hemma eftermiddag/kväll.
Resan kostar: 9.095:-/ person. Enkelrumstillägg 1.200:-.
Extrabädd: 3e och 4e bädd – 400:-, barnrabatt upp till 11 år -800:-.
I resans pris ingår del i dubbelrum 6 nätter på hotell med halvpension
(7 st frukostbuffé och 6 st middagar), bussresa i helturistbuss, färjor och vägskatter, skidbuss.
Vi reserverar oss för prisjusteringar pga. Euro-kursen.

Hotel Villa Argentina ***
Boendet på detta traditionella hotell ger oss fantastiska möjligheter till ski-in/ski-out under
veckan. Hotel Villa Argentina är beläget i orten Pocol, direkt i anslutning till skidområdet
Tofana-Lagazuoi (ca 20 meter från pisten) och ger oss en fantastisk utsikt över fjällvärlden.
Det är 4 km ner till centrum av Cortina d´Ampezzo, skidbussen som tar oss dit stannar i
hotellets omedelbara närhet.
Pass
Pass är ett måste för alla resor utanför Norden. Kom ihåg att även skaffa intyg från
Försäkringskassan om du skulle bli sjuk under resan.
Pengar
På färjan Helsingborg- Helsingör går det att betala med svenska eller danska kronor.
Färjan Rödby- Puttgarden tar danska kronor och euro. I Italien är det euro som gäller.
Man kan ta ut pengar med internationellt anslutna bankkort i Cortina.
Cortina d´Ampezzo
Liftkort:
Vuxen
6 dagar:
315 €
7 dagar:
334 €

Junior
220 €
234 €

Senior
283 €
301 €

Dolomiti Superski
Vuxen
Junior
339 €
238 €
360 €
252 €

Senior
305 €
324 €

Junior = född efter 2005-11-30
Senior = född före 1956-11-30
Barn = född efter 2013-11-30 = 1 gratis/ 1 betalande vuxen.
I Italien är det lag på att alla under 14 år skall använda skidhjälm.
Skidpasset Cortina d´Ampezzo omfattar Tofana, Faloria och Cinque Torri.
Dessa är ännu inte helt ihoplänkade men man tar sig enkelt mellan dem med skidbuss som
ingår i liftkortet. Totalt finns här mer än 140 km pist och 43 liftar.
Skidpasset Dolomiti Superski omfattar 12 skidorter, 1220 km pist och spår och 450 liftar.
Läs mer: www.dolomitisuperski.com
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