Ugeprogram Kappl og Ischgl 2017
På side 3 og 4 beskrives af de forskellige arrangementer, pris mm.

Lørdag
Søndag

Mandag

Tilmelding til
skiskole i Kappl
09:45

Kappl

Skiskole Vi mødes på oppe på bjerget for toppen af kabinebanen (guide
normalt i gule skibukser) og går sammen de 2-3 min. til skiskolen,
der starter kl. 10.00.

10:15

Kappl

Pistevisning i Kappl. Vi mødes på bjerget for toppen af kabinebanen. Efter
et par timer på ski spiser vi frokost sammen og fortsætter
pistevisning derefter hvis stemning for det

10:00

Ischgl

Pistevisning i Ischgl. Vi mødes foran Alpenhaus (restaurant "G" på
pistekortet) for toppen af Fimbabahn (A-3 Pistevisningen kan blive
afholdt af vores samarbejdspartner Slopetrotter – du finder dem
let, de har sort/røde jakker.

16:30

Kappl

Afterski på bar ”Per-Du” lige overfor Kappl kirke, hvor vi har nogle
hyggelige timer. Vi er der mindst en times tid

16:30

Ischgl

Afterski på Kitzloch på rigtig østrigsk manér! Vi danser på borene og gir den
gas. Afterski kan blive afholdt af vores samarbejdspartner
Slopetrotter - bare mød op.

10:00

Ischgl

Pistevisning om formiddagen i den Østrigske del af området. Senere tager
vi til Samnaun (Schweiz) og spiser frokost, og handler toldfrit, husk
rygsæk. Vi mødes ved Alpenhaus (restaurant "G" på pistekortet) for
enden af Fimba Bahn. Kan blive afholdt af Slopetrotter.

16:30

Ischgl

Afterski på Kitzloch Normalt altid en guide fra Fokus Rejser om mandagen,
kan dog blive afholdt af Slopetrotter.

21:00

Ischgl

Bartur Vi skal rundt på 4 barer i byen og have en rigtig sjov aften. Start er
ved baren Freeride ved siden af Hotel Elisabeth pris 10 €

Ischgl

Adventuredag
Mulighed for offpist og paraglidning, og det helt nye ”Sky fly”
Skal aftales med guiderne fra Slopetrotter.

Kappl

Afterski på ”Tenne”. Vi er der mindst en times tid.

Tirsdag
16:30
16:30

Tirsdag

Skiskole & info Vi forsøger at møde alle gæster i løbet af lørdagen ved
deres hoteller/lejligheder for tilmelding til skiskole og info. Du kan
også ringe på +45 2620 0102 sä kommer vi til Jer

Afterski på Kitzloch: Kan blive afholdt af Slopetrotter.

18:30

Ischgl

Spareribs-aften på Kitzloch For 25 euro får du en stor portion lækre ribs,
bagt kartoffel, kräuterbutter og hjemmelavet hvidløgsflute.
Tilmelding senest søndag kl. 12 – afholdes af Slopetrotter. Pris 25,Euro

18.30

Kappl

Kælkeaften /Kappl: Vi mødes på Stjerne Caféen”/Tenne 2. Mulighed for
drikke og spise på bjerget inden vi tager den 6 km. lange kælketur
ned. Efter turen slutter vi af på Stjerne Caféen. Pris: 18 euro pr.
person inkl. kælk og aftenliftkort (guide med ved min. 8 personer).
Tilmelding senest mandag kl. 18.00. til guide eller tlf. +45 2620 0102
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Onsdag

16.30

Ischgl

Afterski på Kitzloch på rigtig østrigsk manér! Vi danser på borene og gir den
gas. Afterski kan blive afholdt af vores samarbejdspartner
Slopetrotter - bare mød op.
Fondue/vinsmagning på Hotel Alpina/Ischgl: For 37,- euro får du
vinsmagning, stort salatbord, masser af fondue mad og dessert. Vi
mødes udenfor Kitzloch kl. 18.25 og går sammen de 2 min. til Hotel
Alpina. NB: Ingen skitøj/støvler. Kan blive afholdt af Slopetrotter.
Pris 37.-Euro

Torsdag

10:00

Ischgl

Heidelberger Hytte tur (Snescootertur): Vi mødes foran Alpenhaus og kører
til bunden af piste 40. Her møder snescooteren os, og vi bliver
trukket 5 km. (ca. 15 min) ud til Heidelberger Hytte, hvor vi får en
god frokost. Derefter på ski retur. Pris 14 euro + mad og drikke.
Tilmelding senest tirsdag aften til Fokus Rejser (Jørn) 2620 0102

16:30

Ischgl

Afterski på Kitzloch: Kan blive afholdt af Slopetrotter.

20:00

Ischgl

Kælkeaften: Vildt og lidt farligt (på eget ansvar). Afholdes af Slopetrotter.
Tilmelding senest onsdag kl. 18.00. (IKKE for børn)

Fredag

16:30

Ischgl

Afterski på Kitzloch: Kan blive afholdt af Slopetrotter.

18:30

Kappl

Farvel og tak for denne gang: Vi mødes på Stjerne Caféen/Tenne 2. Er der
stemning for det, kan vi tager ud og spiser ”farvel-middag” på en af
byens hyggelige restauranter. (for egen regning). Tilmelding senest
torsdag kl. 18.00

Lørdag

09:00

Kappl /
Ischgl

Værelserne forlades: Værterne vil anvise bagageopbevaring samt
muligheder for et bad efter dagens skiløb.
Hjemrejsen: Hvis I rejse med bus eller fly, vil I blive informeret senest
fredag om afrejsetidspunkt. Det sker normalt ved sms besked.

Arrangementer
Ønsker I specielle arrangementer så kontakt os eller guiderne fra Slopetrotter.
Kontaktinfo
Rejseleder Jørn tlf. DK +45 2620 0102
Slopetrotter guider: Ragnhild & Frederik: Tlf. +45 6144 10(41) el (42) til sidst
Vi ønsker alle vores gæster en super uge her i Kappl/Ischgl.
Servus Fokus Rejser & guide-team.
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Arrangementer
Generel information om arrangementer
Sidste tilmeldingsfrist er dagen før arrangementet. Tilmeldingen er bindende og tilbagebetaling sker kun
under særlige omstændigheder eller hvis arrangementet aflyses.





Børnepriser gælder for børn op til 12 år.
Alle priser er pr. person.
Gratis arrangementer behøves ingen tilmelding.
Arrangementer betales altid kontant i euro.

Søndag
Spareribs-aften på Kitzloch. For 25 euro får du en stor portion lækre ribs, bagt kartoffel, kräuterbutter
og hjemmelavet hvidløgsflute. Tilmelding til Slopetrotter senest Mandag kl. 12.
Mandag
Tur til Samnaun. Vi køret lidt om formiddagen i den Østrigske del af området, og tar’ så til Samnaun
(ligger i (Schweiz) og spiser frokost, og handler toldfrit, husk rygsæk.
Vi mødes ved Alpenhaus (restaurant "G" på pistekortet) for enden af Fimba Bahn (afgang senest kl.
10.05). Kan blive afholdt af Slopetrotter.
Tirsdag
Adventuredagen, offpistetur
Oplev en herlig tur i noget af Europas bedste og mest populære offpiste. Dette er noget enhver
powderafhængig ski- eller snowboardløber må opleve.
Vælg mellem en tur på tre timer eller en heldagstur, hvor en professionel bjergguide viser vej til nogle af
de mest fantastiske offpistesteder. Er du ny i offpisten får du også noget undervisning, så du kan få mest
muligt ud af turen. Der findes forskellige ture at tage, og vores bjergguide gennemgår gerne de
forskellige ruter med jer inden I beslutter jer.
Oplevelsen ved at køre i puddersne til hofterne imellem Ischgl’s populære skove er noget, der ikke kan
vises på billeder eller fortælles med ord – det skal opleves!
Paragliding
Svæv gennem den rene tyrolske bjergluft og nyd landskabet oppefra. Højt oppe over det snefyldte
landskab med ski på fødderne og vinden i håret. Alt afhængigt af vejret vil der være mulighed for
flyvetider mellem alt fra 20 minutter og op til en time.
Film og billeder af svæveturen kan optages og købes, så du går derfra med et helt fantastisk minde at
vise frem.
Spørg guiderne fra Slopetrotter for mere information om turen. Kan også bestilles på andre dage end
tirsdag.
Fondue/vinsmagning på Hotel Alpina/Ischgl. For 37 euro får du vinsmagning, stort salatbord, masser af
fondue mad og dessert. Vi mødes udenfor Kitzloch kl. 18.25 og går sammen de 2 min. til Hotel Alpina.
NB: Ingen skitøj/støvler.
Tilmelding til Slopetrotter senest Tirsdag kl. 18.00.
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Kælkeaften i Kappl. Vi mødes på Stjerne Caféen”/Tenne 2. Mulighed for drikke og spise på bjerget inden
vi tager den 6 km. lange kælketur ned. Efter turen slutter vi af på Stjerne Caféen.
Pris: 18 euro pr. person inkl. kælk og aftenliftkort (guide med ved min. 8 personer).
Tilmelding til Fokus Rejser senest mandag kl. 18.00.
Torsdag
Heidelberger Hytte tur (Snescootertur). Vi mødes foran Alpenhaus og kører til bunden af piste 40. Her
møder snescooteren os, og vi bliver trukket 5 km. (ca. 15 min) ud til Heidelberger Hytte, hvor vi får en
god frokost. Derefter på ski retur. Pris 12 euro + mad og drikke.
Tilmelding til Fokus Rejser eller Slopetrotter senest onsdag kl 18.00.
Kælkeaften – Ischgl. I Ischgl har du mulighed for at komme på en af de sjoveste kælketure, hvor du
virkelig får vind i håret. Denne kælkebakke er 7 km lang, så der kan komme rigtig meget fart på, samt
nogle helt fantastiske grin sammen med familien og vennerne. Vi guider vil også være med på denne tur,
med lidt forsyninger til både voksne og børn.
Tilmelding til Slopetrotter senest onsdag kl. 18.00.

Kontaktinfo for tilmelding til arrangementer og øvrige spørgsmål.
Fokus Rejser: Rejseleder Jørn tlf. DK +45 2620 0102
Slopetrotter: Guiderne Tenna & Ragnhild: Tlf. +45 6144 1041
Vi ønsker alle vores gæster en super uge her i Kappl/Ischgl/See
Servus Fokus Rejser & guide-team.
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