Ugeprogram Kappl og Ischgl 2020
HUSK tilmelding pr SMS +45 2620 0102 senest kl. 18.00 dagen inden arrangement

Lørdag
Søndag

Mandag

Tilmelding til
skiskole i Kappl
og INFO møde.

Skiskole & info Vi forsøger at møde alle gæster i løbet af lørdagen for
tilmelding til skiskole og info. Du kan ringe på +45 2620 0102
for tilmelding. Info møde cafe ”Per-du” kl. 16.30 -overfor kirke

09:45

Kappl

Skiskole Vi mødes på oppe på bjerget v/SKISKOLEN ( lige udenfor
indgangen, der er en børne karosel. Kl. 09.45 Skiskolen starter
kl. 10.00. HUSK SMS tilmelding. (ta Dias Bahn op).

10:10

Kappl

Piste visning i Kappl. Vi mødes på bjerget for enden af kabinebanen.
Efter et par timer på ski spiser vi frokost sammen og
fortsætter piste visning hvis behov/lyst. HUSK SMS tilmelding.

09.00

Ischgl

Pistevisning Ischgl:
Med Sloptrotter/Dan-Ski. Mødested ved indgangen til
Pardatschgrat-banen. Det store Pistekort-skilt. (Fra Kappl- bus
kl. 08.23 eller 08.37) Skiltet finder I når I kommer gennem
tunnel og går ud af døren til venstre.

16:30

Kappl

Afterski på bar ”Per-Du” lige overfor Kappl kirke. Vi er der mindst en
times tid. HUSK SMS tilmelding.

16:30

Ischgl

Afterski på Kitzloch Sloptrotter/Dan-Ski guider vil være til stede.

10:30

Ischgl

Piste visning med Fokus Rejser: Vi kører 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”(Stenhytten som den også kaldes).
HUSK SMS tilmelding. Guide fra Fokus Rejser

16:30

Ischgl

Afterski på Kitzloch (normal Fokus guide til stede)

Kappl

½ dg tur til See eller Galtür. Kun for gæster der har ”Silvretta-kort”
som skal bruges disse steder. Ring til Jørn for mødested/tid.

Ischgl

Afterski på Kitzloch (ingen garanti for Fokus guide).
Sloptrotter/Dan-Ski guider vil være til stede.

Tirsdag
16:30

.
19:00

Onsdag

Kappl

Kælkeaften: Vi mødes på Tenne 2000(Stjerne Caféen). Mulighed for
drikke og spise på bjerget inden vi tager den 6 km. lange
kælketur ned. Efter turen slutter vi af på Tenne. Pris: € 20,- pr.
person inkl. kælk og aftenliftkort – der er guide med ved min.
8 personer. HUSK SMS tilmelding. (Sidste lift op kl. 21.30) Man
kan kører alle de ture man magter.

Kappl

½ dg tur til See eller Galtür. Kun for gæster der har ”Silvretta-kort”,
som skal bruges disse steder. Ring til Jørn for mødested/tid.
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Onsdag

20.00

Ischgl

Fondue og vinsmagning på Hotel Alpina: Du får vinsmagning, stort
salatbord, masser af fondue mad og dessert.
OBS! Ingen ski tøj/støvler. Pris: € 45.HUSK tilmeldning: (Mødested ved Htl. Nevada-Florian Plz.).
Mødetid: kl. 19.50 senest. Arr. ofte af Sloptrotter/Dan-Ski guider.

Torsdag

09.00

Ischgl

Pistevisning Ischgl:
Med Sloptrotter/Dan-Ski. Mødested ved Pardatschgrat-banen. Det
store Pistekort-skilt v/ indgangen. (Fra Kappl- bus kl. 08.23
eller 08.37) Skiltet finder I når I kommer gennem tunnel og går
ud af døren til venstre.

09.00
og
11.00

Ischgl

Heidelberger Hytte tur. Vi bliver trukket 5 km. (ca. 15 min) ud til
Heidelberger Hytte efter en snescooter. Her venter en god
frokost. Derefter på ski retur.
Pris: € 15 ekskl. mad og drikke (min. 6 deltagere)
Kun for gode skiløber i god form. En ”lidt” anstrængende tur
mener mange (isæt tilbage-turen kan være lidt sej).
Turen kan også blive kørt af Dan Ski & Slopetrotter guider
Start: (A) kl. 09.00 ved skiltet P.d.grat banen – ELLER start (B).for
enden af piste”40” hvor sne-scooter holder.

20.15

Ischgl

Pubcrawl: Dan Ski/Sloptrotter arr. Mødested er Htl. Nevada (Florian
platz) Der bliver besøgt 4 forskellige bar i løbet af denne
aften/nat. Afslutning er på Fire& Ice v/ Silvrettabanen.

16.30

Kappl

Farvel og tak for denne gang: Vi mødes på Tenne 2000 ( Stjerne
Cafee) for en ”farvel-øl”.

17.00

Kappl

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.

Fredag
Lørdag

NYT i 2019: HUSK at tilmelde jer på SMS (+45 2620 0102) til ALLE Fokus Rejser arrangementer. Denne
ændring skyldes at vores guider ofte har stået og ventede forgæves på gæster. Vi ved at mange har
været i Kappl og Ischgl rigtig mange gange og kender området og ikke ønsker at deltage på piste visning.
Piste visning ”Social-skiing” Ischgl
Køres af vores samarbejdspartner Dan Ski & Slopetrotter guider. Mødestedet er ved det store pistekort
ved indgangen til Pardatschgrat banen.
– tilmelding ikke nødvendig.
Kontaktinfo
Rejseleder
Jørn
+45 2620 0102
Guide Slopetrotter
Matthias
+45 53748236
Destinationschef
Iris
+45 2620 4833 (Fokus Rejser/Stjerne Sne).
SERVUS OG VI ØNSKER JER ALLE EN RIGTIG DEJLIG SKI-FERIE HER I KAPPL/ISCH
2

