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Aabenraa Skiklub arrangerer kør-selv familietur til 
Kohlmayr Hotel Post, Dorfstrasse 22, A-5561 Untertauern  

ved 

Obertauern i Østrig 
i uge 7 fra lørdag 8. til lørdag 15. februar 2020 

 
Stedet: 
Hos Kohlmayer bor man enten på værelser eller i lejligheder af forskellig størrelse.  
De indendørs faciliteter er virkelig attraktive for både børn og voksne. Der kan bl.a. 
nævnes legerum for børnene, med bordtennis, bordfodbold og spille-stationer, og for de 
voksne en wellness-afdeling med sauna og tyrkisk bad (mod gebyr). Stedet arrangerer 
bl.a. fakkelvandring og kælke-aften og der er mulighed for tilvalg af bespisning. 
 
Området: 
Obertauern er et af de mest sne-sikre områder i alperne (ligger mellem 1.630 til 2.313 
meter), og byder på 100 km pister til alle niveauer. Der er overvejende stole-lifte og så 
rådes der over fun-park og flere børne-områder.  
 
Området er ikke det mest udbudte her i Danmark, så det er ikke typisk-uge-7 overrendt af 
danskere. 
 
Priser: 
Lejligheder: 

Nr. Navn Personer Værelser m2 Pris / nat Slutrengøring 

1.     Obertauern 2–4 2 44 € 130,00 € 35,00 

2.     Hakopf 4–6 3 54 € 172,00 € 40,00 

3.     Gaisstein 4–8 4 120 € 230,00 € 45,00 

Lejlighederne har eget bad og toilet, tv samt et lille køkken og køkkenudstyr. Tjek-ind er  
kl.16.00 og tjek-ud er kl.9.00. 
 
Tillæg: 
Kurtaxe 2 € per dag per person fra 15 år. 
 
Pension (tilvalg): 

  Voksne / dag Børn (3-12 år) / dag 

Morgenmad € 12,00 € 7,50 

Aftensmad € 21,00 € 13,50 

Halvpension € 33,00 € 21,00 
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Liftkort: 
Gælder til Obertauern og Grosseck-Speiereck, samt nat-skiløb i Obertauern ved 
Edelweissbanen (mandag og torsdag). Priserne er for 6 dage (søndag t.o.m. fredag): 

Alder 6 dage 7 dage 8 dage 

Voksne € 254,50 € 285,50 € 315,50 

Unge (*2001-2003) € 191,00 € 214,00 € 136,50 

Børn (*2004 el. senere) € 127,50 € 143,00 € 158,00 

 
Instruktion: 
Er for skiløbere på alle niveauer og koster €30,- for børn (op til 24 år) og  
€60,- for voksne og består af gruppeinstruktion fra søndag til torsdag. Alt efter antal 
deltagere og niveau, forsøges der at blive givet 8 timers undervisning til alle, men børn vil 
blive prioriteret, som vi beder alle om at have forståelse for. 
 
Som noget nyt vil der i videst muligt omfang blive forsøgt KUN at have undervisning om 
formiddagen, således at familier kan have alle eftermiddage sammen. 
 
Turgebyr: 
For at økonomien af turen kan hvile i sig selv, har det har vist sig nødvendigt at opkræve 
et mindre gebyr pr. deltager i størrelsesorden omkring 400,- DKK – alt efter hvor mange 
tilmeldte deltagere på turen. 
 
Tilmelding: 
Til soren17@hotmail.com meget gerne snarest muligt – dog senest 23. september 2019.  
Tilmelding er endelig når depositum på 30% af total-prisen (for værelse / lejlighed, lift-kort 
indbetalt på turkontoen i Sydbank, konto nr. 7910 – 341191. Senere tilmelding er mulig, 
såfremt der er ledige værelser / lejligheder. 

 
Ved tilmelding angiv venligst  

- Ønsket lejlighed 
- Antal dage der ønskes ophold og lift-kort til 
- Alle i gruppens navne og fødselsdato 
- Hvem i gruppen, som ønsker ski-instruktion 
- Antal uger på ski for alle deltagere i ski-instruktion  
- Evt. pension og antal hele dage 

 
Restbeløbet bedes overført til samme konto som depositum, senest fredag den 24. januar 
2020. Besked om beløbets størrelse går direkte til de tilmeldte. 
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Husk: 
- Sikkerhedsvest. Der skal være en til alle i bilen ved kørsel i Østrig. 
- Vignette. En vej-afgift for at man må køre lovligt på de østrigske motorveje. Den 

koster ca. 8,50 € for 10 dage og du kan købe den allerede i Bayern på rastepladser. 
- Afbestillingsforsikring 
- Det blå EU-Sygesikringskort! 

 
For yderligere detaljer se  
www.adac-skiguide.de/de/skigebiete/obertauern/obertauern/1676447/ 
www.obertauern.com 
www.obertauern.com/fileadmin/pdf/Prospekte/HVZ%20Winter%202017_18%20-
%20Doppelseitige%20PDF%20%28150%20dpi%29.pdf 
www.kohlmayr.com 
 
Ved spørgsmål kontakt venligst Søren Langelund (formand) på førnævnte mail-adresse 
eller 2993 5903. 
 
Vi ses på pisterne! 
 
Mvh. 
Søren 
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