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Vores engagement i denne MINISKITUR er, at vi gerne vil  
skabe et fællesskab omkring dem, der ikke har ’tid og mulighed’  
for at komme på en længere skitur - men gerne vil være  
sammen med andre, der nyder skisportens dejlige ’feber’ .... 

 
Dette er et Stena Lines tilbud - som I selv booker jer på og betaler for turen - men efterfølgende ønsker vi, at I 
fortæller os, at I er med på turen, sådan vi kan få skabt det fællesskab, vi gerne vil nyde godt af på turen. 
 

MINISKIFERIE PÅ DEN LETTE MÅDE! 
QuickSki: 2 dages skiløb inkl. liftkort, transport og hotel 
Miniskiferie på den lette måde, hvor det hele er inkluderet i prisen? Tag på QuickSki! 
 
Tag med Stena Line på miniskiferie til Hafjell i Norge. Du sejler ud mandag aften, sover godt om bord og tirsdag 
morgen er du fremme i Oslo, hvor bussen venter og kører dig til smukke Hafjell.  
Her kan du straks hente dit liftkort og tage skiene på og suse ned ad pisterne. Du overnatter på Hafjell Hotel.  
 
Næste morgen efter morgenmaden har du endnu en skidag frem til kl. 14.45, hvor bussen kører retur til Oslo. 
Du sover om bord og vågner frisk op i Frederikshavn torsdag morgen, hvor færgen er i land kl. 7.30, og du er klar på 
en ny dag efter en herlig miniferie på ski! 
 

 : 800 meter til transportløjpe/lift (transportbus fra hotellet tager dig let til pisten) 
  
 

Pr. pers. fra 1.369,-  
I alt v/ 2 pers. fra 2.738,- 
(Når 2 personer deler en standardkahyt u/vindue)  
  

Uge 11, mandag d. 11/3-2019  

 
Liftkort udleveres i Hafjell ved fremvisning af rejsebevis. 

 
Husk selv af lave booking - men samtidig besked til Aalborg SeniorSport eller Aalborg Skiklub 

sådan vi kan ’samle gruppen’ før vi tager af sted..... 

Program for Quickski-turen 
Mandag 11.marts 2019 

Sejler ud om aftenen kl. 18:30 
Tirsdag 12.marts 2019 

Ankomst til Oslo havn kl. 07:30 
Bus til Hafjell - afgang kl. 7:45 (Ca. 3,5 time.) 

Efter ankomst til hotellet venter bussen 20 min. og 
kører derefter til skicentret 

Overnatning på Hafjell Hotel med morgenmad 
Onsdag 13.marts 2019 

Ski dag 2 
Bus henter på skicentret kl. 14:45 

Busafgang fra hotellet 15:15 
Afgang med færgen fra Oslo kl. 19:30 

Torsdag14. marts 2019 
Ankomst Frederikshavn 7:30 

 

 

https://sembo.stenaline.dk/Hotels/Search.aspx?q=Hafjell%2c+Sommer-+og+Skiferie+i+fjeldene+%2c+Norge&fromDate=2019-03-12&toDate=2019-03-13&pax=rpp&showInline=True&ferryOutboundRouteCode=116&ferryHomeboundRouteCode=117&ferryVehicleType=None&ferryNumberOfVehicles=1&sc=maxicruise#state/chosenHotel=N-1002&includeFerry=1

