
Skitur til Zell am See, Østrig 
8 dage i uge 8 – 2022 

 

 
Det er naturligvis tidligt at planlægge skituren i 2022….og så alligevel. Tiden 
går hurtig, og der er en tendens til, at skiferien bliver bestilt tidligere og 
tidligere. Visse ture kan være udsolgt 2-3 måneder før. 
 
Da du var på ski sidste gang – sidste vinter eller for 2 eller 3 år siden - har du 
sikkert lovet dig selv, at det ikke var sidste gang, du skulle på skitur. Nu 
har du så chancen igen for at være sammen med mange andre: Gode 
venner, familie, naboen, kammerater fra arbejdet eller fra sportsklubben.  etc. 

 
 

Turen arrangeres og afvikles af Vejle Turisttrafik 
 

 
 
 

Hotel Alpenblick**** 
Alte Landesstrasse 6, 
A-5700 Zell am See. 
Tel. +43 6542 5433 
www.alpenblick.at 

 
 
 
 

 
 

Flot, 1. klasses hotel, der tilbyder ophold i særdeles smagfulde omgivelser. Der er mulighed 
for massage, beauty, spa og fitness ligesom der i løbet af ugen er dans til live-musik. Og 
skulle der være interesse herfor, tager hotellets værter os med på piste visning mandag 
formiddag. 

 

Tilmelding: 
 

Vejle Turisttrafik, v/ Benny og Henning Petersen 
Lundahl Nielsensvej 4 – 7100 Vejle 
Tel. 2844 8000 (Henning) 28448001 ( Benny) eller 7585 9488 (kontoret) 
E-Mail  vt@vejleturisttrafik.dk         Medlem af Rejsegarantifonden Nr. 2476 

 
 

http://www.alpenblick.at/
mailto:Info-zillertal@ofir.dk
mailto:vt@vejleturisttrafik.dk


 
En kort præsentation af Zell am See og skiområderne. 

 

Zell am See har i mange årtier været et eftertragtet skisportssted. Området er snesikkert 
fra december til midt i april, og myndighederne i Zell am See har været fremsynede og har 
sørget for, at vinterturisterne får optimal ydelse, både hvad angår de mange tilbud i byen 
og ikke mindst hvad angår faciliteterne i skiområderne. 
Zell am See og Kitzsteinhorn (3.203 meter) er i dag lagt sammen med   
Saalbach/ Hinterglem, Leongang og Fieberbrunn og er i dag et af Østrigs største 
Skiområder. Det betyder at området i dag har 119 lifter og 408 km pister. 
Pister for begyndere, let øvede, meget øvede og for snow-boardere.  
Der er hyggelige skovpister, pister med udsigt til bjerge, dale og søer, blå og røde pister 
og selvfølgelig de stejle sorte pister, altså pister i alle kategorier til alle skiløbere.  
Så det er bare at tage skiene på og lade barnet i dig selv slippe fri. Vi ses på pisterne. 

 
 

 
 
 

 
På Kitzsteinhorn-gletscheren kommer du op i et fantastisk skiterræn i over 3.000 m. højde. 
Heroppe kan du se ned på de andre bjergtoppe, og er der skyer, ligger de ofte under os så 
der står man på ski over skyerne. 
Der er mulighed for at komme til alle områder, man tager bare skibussen som holder lige 
uden for hotellet, den er gratis. 



Turbeskrivelse: 
 

Tidlig afrejse lørdag morgen den 19. februar (kl. 06.00) dagkørsel med forventet ankomst 
til hotel Alpenblick ved 21-tiden hvor aftensmaden venter. 
De, der har bestilt ski, får udstyret udleveret i de tidlige formiddagstimer søndag 
derefter kan skidagen begynde, seks hele dage venter forude. 
Hjemrejse fra Zell am See lørdag morgen (kl. 07.00) igen med dagkørsel og med forventet 
ankomst til Vejle ved 22-tiden. 
Turen gennemføres i 1. kl. langtursbusser med alle faciliteter og med rutinerede 
chauffører, der overholder regler om køre-/hviletid. 

 
Skileje. 

Det tilrådes at leje ski i Østrig, har du lejet ski i Danmark, og får problemer, kan du ikke 
bytte udstyret. Udstyr der er lejet på stedet, kan byttes ubegrænset uden ekstra udgifter.                                      
 
                                       Skiområderne. 

 
Kitzsteinhorn - Kaprun - Zell am See - Saalbach/ Hinterglem - Leongang - Fiberbrunn 

 

 
 



 
 

 

 



Facts om skituren i uge 8 / 2022: 
 

Afrejse: Lørdag den 19. Februar 2022. Kl. 06.00 fra Lundahl Nielsensvej 4 Vejle. 
Mulighed for gratis parkering, mod oplysning af bil mærke og registreringsnummer. 

 
Hjemkomst: Lørdag den 26. Februar 2022. Ca. Kl. 22.00 i Vejle. 
 
Transport: 1. kl. busser med korrekt chaufførbemanding. 
 
Logi: Ophold på Sporthotel Alpenblick****. 
 
Forplejning: Halvpension fra aftensmad på ankomstdagen til morgenmad på 
afrejsedagen. 
 
Værelser: Værelser med bad/toilet, hårtørrer, Sat-TV, radio og safe. 
 
Turens pris voksne: Kr. 6.650,-. 
Turens pris voksne: Kr. 5.795,-. For tredje person i fl- sengsværelse/opredning. 
Turens pris børn: Kr. 3.995,-. 6 år til og med 11 år i fl- sengsværelse/opredning. 
Turens pris børn: Kr. 900,-. 0 år til og med 5 år i fl- sengsværelse/opredning. 
Eneværelses tillæg: Kr. 1.000,-. 
 
Liftkort: pris voksne 6 dage kr. 2.300,-.                  
Liftkort: pris Unge født 2003- 2005. kr. 1.750,-.      
Liftkort: pris børn født 2006- 2013. kr. 1.150,-.         
Børn fra 0 år til 6 år er gratis. 
 
Skileje: Komplet skiudstyr 6 dage. ( Carvingski, stave og støvler) 
Kan Lejes ved Bründl Sports, som er lige ved Areitsbahn liften. 
Husk At oplyse Hotel og Rejseselskab. Priser m/m kan findes på: 
https://www.bruendl.at/de/rent?partnerId=sporthotel-alpenblick 
 
 
Forplejning i bussen: Kaffen er gratis, derudover er det muligt at købe. 
sodavand, øl, toast, pølser, franske hotdogs m/m til rimelige priser. 
 
NB. Pension omfatter morgenmads-buffet, aftensmadbuffet over forskellige temaer 
eller 4-retters valgmenu samt salatbuffet. Desuden 6 x Jause (frugt mm) om 
eftermiddagen (After skiing) på hotellet.  
 
 

Suppl. hotelbeskrivelse:  Et hotel med ”Al jordens herlighed” 
 
 

Stort Wellnes-område på 1.100 kvmtr. Inden- og udendørs swimming-pool. 
Forskellige saunaer: Infrarød sauna, Kräuter-sauna, to forsk. dampbade, fitness-
udstyr samt gymnastikrum, stilleområde, også med ”drømmerum”, vinterhave og 

vandsenge, hvor man kan slappe af. Ren Luksus. 

https://www.bruendl.at/de/rent?partnerId=sporthotel-alpenblick


               Tilmelding til Zell am See uge 8 – 2022 

Venligst skriv blokbogstaver – 1000 tak. 

Jeg har læst programmet og tilmelder mig hermed skituren 2022 

********************************************************************* 

Navn:       ____________ 

 

Gade / vej:     _______________________ 

 

Postnummer:  By:     ____________ 

 

Telefon numre:      ____________ 

 

E-mail:    Født: Dato  år:____________________ 

 

Påstigningssted:    . Parkering: _________________________________ 

 

Lift Kort til Zell am See – Kaprun – Saalbach-Hinterglemm - Leongang - Fieberbrunn: 

  Ja ___  (Sæt X ) 

 

Har egne ski & støvler:  Ja ___  Nej ___ .   Jeg skal leje. Ja ___ Nej ___. 

 

Har egen snowboard:  Ja ___   Nej ___ .   Jeg skal leje. Ja ___ Nej ___. 

Er du vegetar: Ja ___   Nej ___ 

Jeg er indforstået med, at der efter tilmelding betales 500,-  i depositum, og at 
restbeløbet betales omkring den 10. Februar. 

Underskrift :__________________________________________________________________________ 

Er der flere navne, så bestil flere tilmeldingssedler eller få taget  kopier af denne her. Vær venlig og besvar 

alle punkter – det gør det hele meget nemmere, når de sidste ting skal tilrettelægges. 

Notér navne her, hvis du tilmelder andre: 

 



Tilmelding til Zell am See uge 8 – 2022 

Venligst skriv blokbogstaver – 1000 tak. 

Jeg har læst programmet og tilmelder mig hermed skituren 2022 

********************************************************************* 

Navn:       ______________ 

 

Gade / vej:     _________________________ 

 

Postnummer:  By:     ______________ 

 

Telefon numre: ____________________________________________________________ 

 

E-mail:    Født: Dato  år:  ____________ 

 

Påstigningssted:   . Parkering: ___________________________________ 

 

Lift Kort til Zell am See – Kaprun – Saalbach-Hinterglemm - Leongang - Fieberbrunn:  

  Ja___  (sæt X ) 

 

Har egne ski & støvler:  Ja ___  Nej ___ .   Jeg skal leje. Ja ___ Nej ___. 

 

Har egen snowboard:  Ja ___   Nej ___ .   Jeg skal leje. Ja ___ Nej ___. 

Er du vegetar: Ja ___   Nej ___ 

Jeg er indforstået med, at der efter tilmelding betales 500,-  i depositum pr. Person, 
og at restbeløbet betales omkring den 10. Februar. 

Underskrift :___________________________________________________________________________ 

Er der flere navne, så bestil flere tilmeldingssedler eller få taget  kopier af denne her. Vær venlig og besvar 

alle punkter – det gør det hele meget nemmere, når de sidste ting skal tilrettelægges. 

Notér navne her, hvis du tilmelder andre: 


