
Bad Hofgastein skidresa

BESKRIVNING

Bad Hofgastein skidresa 10 dagar

Häng med till Österrike och njut av skidåkning och bad!

Bad Hofgastein ligger i den välkända Gasteinerdalen i

Österrikes Salzburgerland. Här kan man njuta av allt

från varma källor, mysiga caféer och häftig skidåkning -

något för alla!  I byn ligger det stora Thermalbadet

Alpen Therme - 30 000 km varma bad, aktiviteter och

en massa behandlingar och skönhetskurer. De varma

thermalkällorna sägs ha både föryngrande och

vitaliserande verkan!   Skidåkningen i Badgasteins

skidområde är välkänt och bjuder på en väl avvägd mix

av högklassig skidåkning och familjepister. Pisterna

kantas av god mat och gemyt i österrikisk stil.

RESEFAKTA

Barnpris 3 - 6 år i extrabädd: 6.195:-

Barnpris 7 - 10 år i extrabädd: 6.995:-

Barnpris 11- 14 år i extrabädd: 9.495:-

Ungdomspris 15-17 år i extrabädd: 12.295:-  

Enkelrunstillägg: 1.540:-

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss. bro-, färje- och vägavgifter.

Övernattning med halvpension under vistelsen samt fri

tillgång till hotellets spa avdelning.



Dag 1 Hemorten - Bad Hofgastein

Vi lämna Skåne vid lunch för färd söder ut genom Danmark och vidare ner i Tyskland under kvällen och natten. Vi gör

korta stopp på rastställen längs vägen.

Dag 2 - 8 Bad Hofgastein

Vi beräknar vara framme i Bad Hofgastein på morgonen. Vi får då möjlighet att äta frukost och byta om för att ge sig upp

i skidbacken för ett först åk. Skidbussen går precis nedanför hotellet och det tar bara ett par minuter till den närmaste

liften som går upp i Bad Hofgasteins skidsystem som är en del av Badgasteins häftiga skidområde.

Vi bor 7 nätter på charmiga Hotel Alte Post som ligger mitt i byn (bredvid kyrkan).

Hotellet har egen bad och relaxavdelning med bla en uppvärmd Thermal utomhuspool, bastu och massage bubbelpool.

Vi avrundar varje dag med middag på hotellet på kvällen. 

Byn Bad Hofgastein är en kurort med en mysig stadskärna med många trevliga butiker och caféer. På promenadavstånd

har vi även ett av Europas modernaste och största hälso- och thermalbadscentrum, Alpen Therme. På en yta av 30.000

m2 bjuds varma bad, aktiviteter samt en lång rad behandlingar och skönhetskurer. Man kan även boka massage på

hotellet mot en extra kostnad.

Dag 9 - 10 Bad Hofgastein - Hemorten

Även på lördagen finns det möjlighet att åka skidor innan vi på eftermiddagen packar bussen för att bege oss hemåt. Vi

sover oss igenom Tyskland upp till Puttgarden där vi tar färjan till Danmark. Ankomsten till Skåne är beräknad till tidig

eftermiddag.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


