
EKSKLUSIVT I SAMARBEJDE MED
DANMARKS SKIFORBUND

Villa Lukashansl
ZELL AM SEE

Priser:
Pris pr. person i værelse med 2, 3 eller 4 sen-
ge (Ophold 7 dage (lør-lør) med halvpension 
(morgenmad & aftensmad)): 

Voksen: kr. 2.625,-
Unge (11 – 14 år):  kr. 1.850,-
Børn (6 – 10 år):  kr. 1.350,-
Små børn: (0 – 5 år): kr. 0,-
Single vær. tillæg:  kr. 725,-

Bemærk: Priserne for unge og børn er 
forudsat at de bor sammen med voksne.

Med i prisen:
Ophold i værelse med eget bad, toilet og TV 
7 overnatninger (lør-lør)
Morgen- og aftensmad på hotellet.

Skileje: 
Ski & snowboard kan lejes på hotellet. Der 
er fine ski-prep rum i villaen.

Ikke inkluderet i priserne:
 Liftkort
 Skileje
 Skiskole
 Drikkevarer til aftensmaden
 Frokost alle dage
 Morgenmad på ankomstdagen (16/2)
 Aftensmad på afrejsedagen (23/2)

Tilmelding og betalingsbetingelser: 
Tilmelding er bindende efter indbetaling af de-
positum. Ved evt. framelding efter indbetaling 
vil pladserne blive forsøgt solgt til anden side, 
og de frameldte får i så fald depositummet 
refunderet.

Tilmelding sker ved at sende en mail til tur 
arrangøren: ski@vallensbaek-sejlklub.dk med 
følgende oplysninger:
  Pr. familie (værelse):

Kontaktnavn, adresse, tlf. og emailadresse
Pr. deltager: navn, adresse, fødselsdato 
Samtidig indsættes kr. 1000,- per deltager på 
klubbens konto. Påfør SKI+navn ved indbeta-
ling til Nykredit Bank:
Reg. 5471 Konto 1121032

Tilmelding er først gældende når både tilmel-
ding og depositum er modtaget. 

Restbetaling skal foretages senest 28. januar 
2019 på samme måde som depositum.

Deltagere skal være medlem af Vallensbæk 
Sejlklub, eller godkendt af et medlem, ved ind-
betaling af depositum.

Information og praktiske oplysninger

  Uge 8
16.2 - 23.2
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VALLENSBÆK SEJLKLUB EGET HOTEL
 I ZELL AM SEE I UGE 8 

Tag med på Vallensbæk Sejlklubs skitur til

Har du spørgsmål til turen, så skriv til ski@vallensbaek-sejlklub.dk 
eller ring 2534 4050 (Kenneth Bøggild)

Håber vi ses i sneen!



Vallensbæk Sejlklub skitur 
til Zell am See i uge 8
Succen fra sidste sæson gentages, med endnu en skitur 
i uge 8. Turen er en kør-selv tur målrettet alle medlem-
mer af Vallensbæk Sejlklub.

Skimæssigt favner skiområdet i Zell am See og Kaprun ALT, 
hvad en alpin skiløber eller snowboarder kan forestille sig. 
Schmittenhöhe i Zell am See og Maiskogel i Kaprun skaber 
sammen med Kitzsteinhorn Gletsjeren en komplet skide-
stination med noget for alle niveauer. Zell am See området 
udbygges og moderniseres løbende og er 100% dækket af 
kunstsneanlæg. I Østrig er det påbudt for børn under 15 år 
at køre med skihjelm.

Hotellet:
Vi har lavet en aftale med Villa Lukashansl som ligger i Bruck 
am Grossglockner Strasse, midt mellem Zell am See og Kap-
run gletscheren. Villa Lukashansl er en selvstændig villa, der 
kan huse 50 personer. Værelserne er store og fordelingen 
er familievenlig. Derudover er der et fællesrum, hvor man 
kan hygge til afterski eller om aftenen - og et skiprep rum 
i kælderen. Morgenmaden indtages i villaen og aftensmaden 
indtages i et eget lokale på Hotel Lukashansl som ligger ved 
siden af. Her finder man alle faciliteter som man forventer af 
et hyggeligt østrigsk skihotel – bar, pejs, fitness, spa osv. Dvs 
man kan bo under samme tag, være sig selv, styrke klubmil-
jøet og samtidig have fordelen af alle faciliteter som et stort 
hotel kan tilbyde.

Villa Lukashansl ligger midt imellem Zell Am See og Kaprun, 
dvs man vælger selv om morgenen hvor man vil hen – af-
hængig af hvilken type skiløb man har lyst til, hvilken restau-
rant man gerne vil spise frokost på og hvordan forholdene 
er. Der går skibusser til hovedlifterne i begge retninger, lige 
udenfor døren.
Der er gratis skibus til skiområdet (Zell am See). Køretid ca. 
10 minutter. Bussen kører fra Hotel Lukashansl.

Indkvartering sker i store 2, 3 og 
4 sengs værelser. Alle værelser er 
med bad, toilet og TV. Værelserne 
er til rådighed fra lørdag senest kl. 
16.00. Kommer I lørdag morgen er 
der mulighed for omklædning og 
opbevaring af bagage indtil lørda-
gens skiløb er overstået. Værelset 
er til rådighed indtil kl. 10.00 på 
afrejsedagen.

I kælderen/stueplan er der sociale 
faciliteter med samlings- og TV-
rum, morgenmadsstue etc. samt 
et lille anretterkøkken. 
I samme plan findes der skistald, 
med tilhørende ski præparerings-
rum. Der er indlagt trådløst inter-
net i villaen. 
I hotellets kælder findes en skiud-
lejning med rimelige priser.

I området har skiforbundet, på 
klubbernes vegne indgået aftaler 
omkring:

● Liftkort
● Ret til at undervise med egne

instruktører
● Aftale om område,

til opsætning af træningsbaner
● Koordineres med den lokale

skiklub
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100% DÆKKET AF 

KUNSTSNEANLÆG




