Intresseresor

Årets skidresa till St. Moritz
2011 års skidresa blir något utöver det vanliga. Vi beger oss 8ll en av de Schweiziska alpernas höjdare St.
Moritz. Valet av St. Moritz är enkelt. St. Moritz är en vacker belägen alpby med fantas8sk skidåkning, man
arrangerar årligen världscupen i uFörsåkning och man var värd för de olympiska spelen 1948. Här ﬁnns även
bland de bästa oﬀpist områdena i Alperna. Väl på plats blir det fyra skiddagar, med guidade pist/oﬀpisOurer,
beroende på din nivå på skidåkningen. För aO kunna njuta av skidåkning på allra bästa säO, åker vi en dag
med helikopter upp i bergen för aO sedan skida oss nedåt.

Årets skidresa 4ll St. Moritz
I resan ingår:
‐ Flyg med Swiss, direkt Stockholm – Zürich, tur & retur
‐ Transport av skidor och pjäxor på ﬂyget, tur & retur
‐ Transfer 8ll hotellet tur & retur
‐ Boende 5 näOer på hotell Hauser***, inkl. frukost & 3 middagar
‐ Li[kort under 4 dagar (hela St. Moritz regionen)
‐ 3 dagar med skidguide, 1 dag med bergsguide/oﬀpistguide
‐ 1 dag med helikopterly[
‐ Reseledare under hela er vistelse
Pris per person, 11 980 kr (ﬂygskaO 8llkommer med ca 790 kr)
Enkelrum kostar 995 kr extra
Max antal, 13 personer/vecka
Preliminära ﬂyg4der, båda veckorna;
Utresa LX1249, 17 alt. 22 mars, Arlanda‐Zürich, 09.45 – 12.10
Hemresa LX1254, 22 alt. 27 mars, Zürich‐Arlanda, 16.35 ‐ 18.55
För bokning kontakta Intresseresor
Telefon: 08‐29 80 78
Epost: olof@intresseresor.se

Program, 17 – 22 mars alt. 22 – 27 mars
Dag 1. Ankomst med busstransfer 8ll vårt hotell.
Dag 2. Guidad pistvisning med vår expert över
skidsystemet.
Dag 3. Helikopter upp i bergen, för aO sedan åka
där den bästa mjuksnön ﬁnns, 8llsammans med
bergsguide.
Dag 4. Gemensam skidåkning med guide
alterna8vt skidåkning på egen hand.
Dag 5. Guidad oﬀpist alterna8vt piståkning
Dag 6. Avfärd 8ll Zürichs ﬂygplats.
Vår skidguide Kiki Wolf är utbildad skidinstruktör
och boende under vinterhalvåret i St. Moritz. Kiki
är gi[ med en svensk fru, Ingela och de har
gemsamt drivit eO hotell i St. Moritz i ca 30 år.
Hotellet har bl.a. gästats av det svenska
skidlandslaget eO ﬂertal gånger.

