
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                 

 

 

 

 

Afrejse & Hjemkomst dato 
Afrejsedato Hjemkomstdato Uge  

13.02.21 20.02.21 7 

OMRÅDET 

INFORMATIONER 

Det er Østrigs største sammenhængende 
skiområde, og det er blevet kåret som 
verdens bedste skiområde i fire sæsoner 
2008/09, 2009/10, 2010/11 og 2011/12. 

Piste km i alt 280, fordelt på 134 km blå 
– 129 km røde – 17 km sorte, over 90 
lifte. 
 

Telefonnumre til alarmcentralen i Østrig: 
112 & 144 (ambulance) 
112 & 133 (politi) 

Gratis parkering på adressen 

Afrejse kl. 15:00 fra Alsædvej 23 i St. Darum, 6740 Bramming 

Hjemkomst kl. 10:00 på samme adresse som afrejsen 

Dette er inklusiv i rejsen: 
- Bustransport 
- Hotel med ½ pension 
- Skileje & Liftkort 6 dage 
- Gratis piste rundvisning 

 

Betalingsbetingelser: 
Depositum: Ved tilmelding 1.500,- kr. pr. prs. 
Restbeløb: 6 uger før afrejse 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Der er en velkomstdrink ved ankomst til hotellet den første morgen. 

En morgen vil der være champagne og laks til morgenmaden. 

Foruden dette er der en aftensmad som består af en gallamiddag samt der vil også være en tyrolsk 
familieaften med underholdning og dans. 

På hotellet er der fri afbenyttelse af swimmingpool, sauna og dampbad. 

Der er også mulighed for at bruge solarium/spa og få massage, men dette er imod betaling. 



 

 

 

 

 

 

 

                         

Landhotel Oberwirt **** 
Pris pr. prs. 7.695 - kr. 
Tillæg enkeltværelse 800,- kr. 
Tillæg frokost pk. 5 stk. 240,- kr. 
Tillæg frokost pk. 6 stk. 285,- kr. 
Tillæg morgenmad ankomstdagen 90,- kr. 
Tillæg aftensmad afrejsedagen 120,- kr. 

Edinger skiudlejning 
Tillæg Platin ski pr. prs. 775,- kr. 
Tillæg Gold ski pr. prs. 500,- kr. 
Tillæg Snowboard 400,- kr. 
Tillæg Skihjelm 80,- kr. 

Fratrækkes ved mindst en betalende voksen 
Børnerabat (0 – 2,9 år) 7.695, - kr. 
Børnerabat (3 – 5 år) 3.200, - kr. 
Børnerabat (6 – 15 år) 1.600, - kr. 
Børnerabat (16 – 18 år)                                                                        500, - kr. 

Fratrækkes ved eget skiudstyr 
Eget skiudstyr pr. prs. 375,- kr. 

Fratrækkes ved kør selv 
Kør selv pr. prs. 1.300, - kr. 

VIGTIGT: 
Alle diverse Corona restriktion på rejse tidspunktet, skal selvfølgelig overholdes.  
Tjek om I har Jeres forsikring i orden med hensyn til sygeafbestilling og hjemtransport. 
Forsikringerne kan bestilles på: www.darumbusser.dk via Europæiske Rejseforsikring. 
 

 
Tilmelding på tlf.: 75 17 90 56 e-mail: darumbus@post8.tele.dk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skiskole voksen & børn pris pr. prs.   
5 dage á 4 timer 1.700, - kr. 
4 dage á 4 timer 1.650, - kr. 
3 dage á 4 timer 1.620, - kr. 
2 dage á 4 timer 1.350, - kr. 
1 dag á 4 timer 900,- kr. 

Skiskole VIP-GRUPPE fra 3-6 prs. 
1 dag á 4 timer 2.400, - kr. 
2 dage á 4 timer 4.300, - kr. 
3 dage á 4 timer 6.000, - kr. 
4 dage á 4 timer                                                                    7.600, - kr. 

Privat skiundervisning 
1 time 1 person                                                                        700 - kr. 
2 timer 1 person 1.250, - kr. 
3 timer 1 person 1.800, - kr. 

Skiundervisning børn fra 2½ år. 
Ring for mere information.  

Se mere på deres hjemmeside ovenfor… 
Skiskolen bestilles på tlf.nr. 0045 75 17 90 56 eller e-mail darumbus@post8.tele.dk 
(Det er VIGTIGT at skiskole bestilles sammen med rejsen.) 
 



 

  
 
Pas, sygesikringskort og EU-sygesikringskort 
(Det ligges i håndbagagen og vises ved indgangen til bussen) 
 
Pude & tæppe til busturen 
(Det kan blive lidt køligt om natten i bussen) 
 
Afrejse 
Afrejse fra St. Darum kl. 15:00 
Der er to pauser på busturen derned. 
Der er en aftenpause kl. ca. 19:00 og en natpause kl. ca. 23:00. 
 
Bagagen 
Bagagen skal stilles i kælderen på hotellet, hvis værelserne ikke er klar. Det er en god ide at ligge ski 
tøjet ØVERST, da der hurtigt skal omklædes til ski tøj, så bussen kan køre ud til skisportsstedet kl. ca. 
07:15. 
 
Morgenmad ved ankomst (Kan tilmeldes ved køb af rejsen) 
Morgenmaden står klar ved ankomst kl. ca. 06:00 til dem der har bestilt. 
 
Skileje & Liftkort (6 hele skidage) 
Informationerne gives i bussen på vejen ud til skisportsstedet. 
Det samme gør tidspunkterne for hvornår vi alle mødes ved bussen igen. 
 
Piste rundvisning (rundvisningerne er gratis og køres af vores skiguider) 
Der vil være mulighed for piste rundvisning for de øvede skiløbere de dage, hvor der er nok 
tilmeldinger samt hvor vejret tillader det. Dog ikke første og sidste ski dag. Der er mulighed for en 
kort og en lang tur, længden er forskelligt alt efter niveau og vejret. 
Tilmelding sker aftenen før på tilmeldingslisterne som ligger fremme på hotellet. 
 
Aftensmad ved afrejse (Kan tilmeldes ved køb af rejsen) 
Den sidste dag kan blive lidt hektisk, da vi skal tjekke ud af værelserne om morgenen og får stillet et 
par stykker til rådighed, som vi skal deles om. Alle skal nå og i bad og bussen skal pakkes inden vi 
spise aftensmad. Det anbefales at vælge aftensmad ved afrejse, da der kun er afsat 2 timer til at nå 
det hele i inden afgang.  
 
Hjemrejse 
Afrejse fra hotellet kl. ca. 19:00 
Der er to pauser på hjemturen. 
Natpause kl. ca. 23:00 og morgenpause kl. ca. 07:00 
Ankomst til St. Darum kl. ca. 10:00             
                                                                                                                                        
 

 


