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Aalborg Skiklub 
Alpintur til Canazei, Italien, uge 6 
    31. januar til 9. februar 2020 
 

 

 

 
Alpin turen uge 6 går til Canazei i samarbejde med Aalborg SeniorSport 
 

Hotellet: Vi skal bo på det 4-stjernede luksushotellet Park hotel Faloria.  
Et overmåde dejligt hotel kun 8 minutters gang fra liften og med en central beliggenhed i Canazei. 
På hotellet er der restaurant, bar og pool.  
I restauranten er der morgenbuffet og der serveres hver aften en 3-retters menu.  
Smukt indrettede dobbeltværelser med bad/toilet, hårtørrer, telefon og TV. 
 
Skiområdet: Canazei ligger midt i Dolomitterne og er den største destination i Valle di Fassa. 
Canazei er kendt for sin lange historie indenfor skisport. Byen er udgangspunkt for 500 km. 
sammenhængende pister, Pister i det store Superski Dolomiti område, alt sammen i et liftkort.  
 
VM Superski Dolomiti kendes for pister af høj standard, for skiløbere på alle niveauer.  
Her findes alt blandt andet den 13 km. lange tur ned fra Marmaladogletcheren.  
Kør på tur blandt de 44 bjergbyer, eller besøg det myterige Sella Ronda, som er en naturoplevelse 
udover det sædvanlige. 
 
Afrejse:    Med bus fra Aalborg den 31. januar 2020 eller med fly fra Billund 1. februar 2020.  
 
Hjemkomst:  Med bus til Aalborg den 9. februar 2020, eller med fly til Billund den 8. februar 2020. 
 
Undervisning: Der tilbydes skiinstruktion på denne tur. Såfremt dette ønskes, skal tilmelding ske 
samtidig med tilmelding til turen, ellers kan det ikke garanteres.  
Omfanget afhænger af antal deltagere. 
 
Pris: Med bus inkl. ophold m/ halvpension og 8 dages liftkort. 
 I dobbeltvær. (2 pers.)    kr. 6599 pr. person 
 
 Med fly incl. ophold, 6 dages liftkort og transfer t/r Østrig.   
 I dobbeltvær. (2 pers.)     kr. 8199 pr. person 

 
: ’Kør selv’ inkl. ophold og 8 dages liftkort.    
 I dobbeltvær. (2 pers.)     kr. 5750 pr. person 
 
Tillæg:  Skibagage med fly pr. par t/r.  kr. 449 
Rabat:  3 og 4 sengs værelser   kr. 200 
Liftkortrabat:  65 plus    kr. 250 
  
. 

mailto:aalborg@seniorsport.dk
mailto:aalborg@seniorsport.dk
http://www.seniorsport.dk/
http://www.seniorsport.dk/


 

 

 

 

 

Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund 
 

Aalborg SeniorSport  ●  Ny Kærvej 2 A, 9000 Aalborg ● Tlf. 9819 0019 ● Mobil 2163 3211 
E-mail: kirstine@langagergaard.dk ● aalborg@seniorsport.dk ● www.seniorsport.dk 

 

Tilmelding: Senest den 15. oktober 2019.  Depositum kr. 1750 betales ved tilmelding 
  
Spørgsmål: Spørgsmål rettes til Poul Bluhm, mobil 40 52 75 89, hverdage mellem 08.00 og 10.00 
     samt 16.00 og 18.00 eller på mail. poulbluhm@gmail.com 
 
Forsikring: Det anbefales at der tegnes rejseforsikring med hjemtransport ved sygdom og 

afbestillingsforsikring ved eget forsikringsselskab.  
Aalborg Skiklub påtager sig ikke noget ansvar ved manglende forsikring. 

 
 
Tilmelding til Alpinturen Canazei, Italien 

Jeg/vi tilmelder mig/os rejsen uge 6 / 2020:  Med bus:____ ’Kør selv’: _____ Fly:____  

Antal: fly skibagage:____ ønskes instruktion: ja._____ nej. _____ Alder.___________  

 
 
Medlem: Aalborg Skiklub______________ Aalborg SeniorSport __________________ 
 
Mobiltelefon:____________________ E-mail: ________________________________________ 
 

Adresse: ____________________________________Postnr. _____  By _____________ 

 
Navn voksen: 
_________________________________________________________________________ 
 
Navn voksen: 
_________________________________________________________________________ 
 
Bemærkninger: 
________________________________________________________________________  
   
Tilmelding sendes til: 
 
Poul Bluhm på e-mail: poulbluhm@gmail.com 
 
Depositum på kr. 1750,- pr. pers. indbetales til Spar Nord reg. 9366 konto nr. 4 573 252 484 
(Husk at angive navn på indbetaler) 
 
Tilmeldingen er først gældende når depositum er registreret. 
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