Sporthotel Rosatti - Dimaro
Skidresa till Madonna di Campiglio 17-26/2-23
Välkomna att följa med oss på
ännu en skidresa till Italien
Följ med på en härlig skidresa med perfekt boende på
Sporthotel Rosatti där vi bott de senaste 15 åren. Hotellet ligger i
Dimaro som har några mindre affärer och ca 5 min körväg med hotellets minibussar till skidliften. Minibussarna går precis utanför hotelldörren och kör fram till liftkön - man väljer själv när man vill åka till/från
backen. I området finns 64 moderna liftar och ca 200km pistade backar. När vi trötta men belåtna kommer tillbaka efter skidåkningen äter vi
middag på hotellet tillsammans varje kväll. Middagen består vanligtvis
av 3 rätter. Naturligtvis har vi tillgång till samtliga faciliteter som finns
på hotellet såsom sällskapsrum, bar, inomhuspool, utomhus bubbelpool, bastu, gym, jacuzzi mm.
Dag 1 Fredag
Avresa enligt avgångstider. Genom Sverige med lunchpaus på lämplig
plats. Färja till Danmark och Tyskland. Vidare genom Tyskland.
Dag 2 Lördag
Frukost i södra Tyskland/Österrike. Ankomst till Dimaro ca 13.00. Incheckning under eftermiddagen. Finns möjlighet för skidåkning ett par
timmar för de som vill. Middag på kvällen.
Dag 3-8 Sön-Fre
Skidåkning i Folgarida/Marilleva - Madonna di Campiglio - Pinzolo.
Frukost och middag varje dag på hotellet.
Dag 9 Lördag
Frukost på hotellet därefter utcheckning. Lastning av buss, avresa ca
08.00. Paus för lunch och middag längs vägen. Vidare genom
Tyskland.
Dag 10 Söndag
Färja via Puttgarden-Rödby under natten. Vidare genom Danmark och
färjan Helsingborg-Helsingör. Lämpligt stopp för frukost på hemresan.
Åter Linköping ca 12.00.

Välkommen!
Lifkort Vuxen Junior
Barn
6 dagar 342€
239,40€
171€
Junior född efter 30.04.2006
Barn födda efter 30.04.2014
5 € i avgift för key-card som man får tillbaks sista dagen.
Avgift för liftkort tas upp i bussen och ordnas av
bussbolaget för de som så önskar. Med reservation för
prisjusteringar! Går även att köpa via www.ski.it
Från den 1 januari 2022 är ansvarsförsäkring för tredje
part (RCT) obligatorisk enligt lag. Du kan köpa
den online och i biljettkassan tillsammans med liftkortet - 3 Euro/dag

Faktaruta
Datum: 17-26/2 –2023
Pris:
11800:- Eco rum (standard rum i huvudbyggnad övervåning)
12600:- Comfort rum (standard rum i huvudbyggnad)
12995:- Superior rum (nyare något större rum i sidobyggnad)
13995:- Enkelrum (boende på grannhotell ca 150m, middag,
program samt spa och bad på Sporthotel)
Barnrabatt: 3-7 år -2800kr, 8-12 år -1800kr - boende med två
vuxna.
I resans pris ingår:
Bussresa

Logi i dubbelrum inkl 7 st frukost och 7 st middagar.
Avgångstider:
Ring Lillgård
Linköping Hotell Ekoxen
Mjölby Fjärrbussterminal
Jönköping Shell A6

09.00
09.30
10.30
11.30

Anmälningsavgiften 500kr/person.
Slutbetalning – 15 dagar innan avresa.
I resans pris ingår inte: Avbeställningsskydd, liftkort, mat under
bussresan och måltidsdryck på hotellet.
Vid dyrare bränslepris än v.35 2022 tillkommer bränsletilllägg (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 snowboard per person. Skidor och snowboard skall ligga i
fodral. OBS! Skidhyrning går utmärkt att ordna på Rosatti
Sport som ligger nära hotellet i Dimaro.
Hotell fakta:
Sport Hotel Rosatti - Tel +39 0463 974885
Via Campiglio, 14
38025 Dimaro Trento, Italien
Med reservation för ev. ändringar.
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