
 

 

Välkommen att boka in vecka 8 
för skidresa till  
Val di Fassa/Val di Fiemme.  
Vi bor som tidigare på **** Park Hotel Diamant 
i Campitello som ligger 400 m från liften till 
”Sella Ronda”.  
 
Nu planerar vi äntligen nästa års skidresa och skidåkning i italienska 
Dolomiterna. Vi åker  med en bekväm heltur istbuss nonstop ner  
till Park Hotel Diamant i byn Campitello (nära Canazei), som ligger i 
direkt anslutning till skidområdet i Val di Fassa/Fiemme, 
www.dolomitisuperski.com. Hotellet vi bor på är 4-stjärnigt, och ett 
typiskt alphotell med enkel- till fyrbäddsrum, alla med dusch, toalett, 
telefon, wifi och TV. På hotellet finns restaurang och bar. Pensionen 
består av en frukostbuffé och en 3-rättersmiddag.  
Möjlighet till skidåkning finns på ankomstdagen.  
 
PROGRAM 
17/2  06.00 Avresa från garaget i Örtomta.  
 06.30 Avresa från Fjärrbussterm. i Linköping  
 09.15 Fikapaus på Motell Laganland.  
 Färja Rödby/Puttgarden.  
18/2  ca 08.30 Frukost på Hotel Diamant , Campitello (Tillägg 12 €)  
 Möjlighet till skidåkning  
 15.00 Incheckning på hotellet  
 19.00 Middag.  
19-24/2 09-17 SKIDÅKNING  
25/2  07.20 Frukost  
 09.00 Hemresa i omvänd ordning.  
26/2  ca 03.15 Färja Puttgarden/Rödby  
 07.00 Färja H/H  
 09.00 Frukoststopp på Ljungbystopp  
 Ca 12.30 Ankomst till Linköping  
 

Välkommen!  

Faktaruta 

Datum:  17-26/2 –2023 

Pris:   

12.600:- per person, för buss och hotell med halvpension.  

7.600:- per barn/ungdom över 14 år i extra säng  

(vid 2 fullbet i rummet).  

6.500:- per barn (upp till 13 år) i extrasäng (vid 2 fullbet i 

rummet).  

3.000:-- enkelrumstillägg.  

 

I resans pris ingår: 

Bussresa  

Logi i dubbelrum inkl 7 st frukost och 7 st middagar.  

 

Avgångstider: 

Örtomta     06.00 

Linköping Fjärrbuss    06.30  

  

Anmälningsavgiften 1500kr/person.  
Slutbetalning – senast 10/1-2023 
I resans pris ingår inte: Avbeställningsskydd, liftkort, mat under 
bussresan och måltidsdryck på hotellet. 
Vid dyrare bränslepris än v.35 2022 tillkommer bränsletill-
lägg (faktureras separat 10 dagar innan avresa).  
Vid eurokurs över 10.75 SEK tillkommer eurotillägg 
(faktureras separat 10 dagar innan avresa).  
Med reservation för andra kostnadsökningar utanför vår  
kontroll. Allmänna resevillkor gäller. 
Vid eventuellt nya krav p.g.a Covid reserverar oss för nya krav 
på vaccin inför resan.  
 
Packning 
Max 1 stor väska + 1 pjäxbag och ett par skidor eller en snow-
board per person. Skidor och snowboard skall ligga i  
fodral. OBS! Skidhyrning går utmärkt att ordna på plats 
 
Kom ihåg 
Kolla gärna PASSET så att det är giltigt.  
Tag även med Europeiska sjukförsäkringskortet.  
Valuta: Euro € för luncher och fika.  
Frukt, mellanmål, bok, kudde och filt för bussresan.  
Ett GOTT HUMÖR så det räcker hela veckan.  
 
Bussen  
Kaffe, dryck och varmkorv finns att köpa i bussen. 
 
 

Hotell fakta:  

Park Hotel Diamant Campitello. Tel.nr: 0039-0462750440 

 

Med reservation för ev. ändringar. 

Teknisk arrangör: WBUSS AB 

Tel: 013-750 56 - www.wbuss.se - info@wbuss.se 

Skidresa till Val di Fassa/Val di Fiemme 17-26/2-23 

 Park Hotel Diamant i Campitello   

LIFTKORT: 
6 dagar Super Ski ca € 373/261 
7 dagar Super Ski ca € 396/277  
Vi återkommer ang pris o bet av liftkort.  
(barn: 0-8 år gratis, ungdom: 9-15 år, vuxen: 16-65 år, 
pensionär: 65- år)  
Med reservation för prisjusteringar! 
Från den 1 januari 2022 är ansvarsförsäkring för tredje 
part (RCT) obligatorisk enligt lag. Du kan köpa 
den  online och i biljettkassan tillsammans med lift-
kortet - 3 Euro/dag 


