
HOPFGARTEN!
Den lilla byn med den 

stora skidåkningen
    

Skidresor v. 7
 

Moderna helturistbussar
Centralt boende
Österrikes största liftsystem
7 dagars skidåkning

Liftkort:     Skiwelt  Super Ski Card
Barn (2003 - 2012) 6 dagar  EUR 125 EUR 143
Barn (2003 - 2012) 7 dagar  EUR 139  EUR 157
Ungdom (2000 - 2002) 6 dagar  EUR 186 EUR 214
Ungdom (2000 - 2002) 7 dagar  EUR 208 EUR 234
Vuxna 6 dagar  EUR 247 EUR 285
Vuxna 7 dagar  EUR 276 EUR 312

Priserna gäller om du köper ditt liftkort av oss i bussen. 2 EUR i
pant för Keycard ingår, som du får tillbaka om du lämnar in ditt kort
när du åker hem.

Betalning:
Anmälningsavgiften på SEK 500 ska vara oss tillhanda senast sju dagar efter 
bokningstillfället.
Slutbetalning sker i samband med utskick av avreseinformationen
ca fyra veckor innan avresa.

Barnrabatter:
Barn under 6 år som delar bädd med föräldrar - 50% rabatt.
Barn 7-12 år, även i eget rum - SEK 500 rabatt.

Skidhyra:
Du hyr skidor, snowboard m.m bra och billigt genom oss. Billigare än hemma – 
du slipper ta med  dig utrustning och kan byta det som inte passar på plats!

RESEBYRÅ
Torpavägen 236 - besöksadress
Box 47
439 03 Fjärås
www.nhresor.se

Samtliga priser gäller per person inklusive bussresa, färjeavgifter och
reseledarservice, samt frukost på ankomstdagen.

Alla priser enligt kurs på EUR 180820

För info och bokning ring 0300-168 28 eller maila info@nhresor.se



I mer än 30 år har vi anordnat resor till Hopfgarten i Österrike. Varje år är det, en 
lika stor succé. Följ med oss du också och upptäck vår lilla pärla.

I Hopfgarten har du nära till allt. Oavsett var du bor ligger centrum och liften 
inom gångavstånd. I byn finns barer, diskotek, pubar och restauranger. Reser du 
med oss kan du utnyttja din sportlovsvecka till fullo, med möjlighet till sju dagars 
skidåkning. 
Liftsystemet är Österrikes största med över 100 liftar. 
Du kan också köpa till Kitbühlalperna och får då mer än 359 liftar! 

Under veckan kan vi erbjuda bl.a.
- Pistvisning  
- Skidtävling   
- Pubafton  
- Äventyrsbad med 
  fantastisk bastuavdelning
- Paragliding
- Sola solarium och 
  få massage
- Barnpassning 

Avresa: Avresa: Lördag 9 februari 2019 kl: 10:30 från Fjärås, Kungsbacka, 
Göteborg m.fl. orter. Resan går via färjelinjerna Helsingborg - Helsingör och 
Rödby - Puttgarden. Vi stannar  i Neustadt och äter middag.
Vi ankommer Hopfgarten på söndagmorgonen.
Hemresa: Lördag 17 februari 2019 (på kvällen).

Vi erbjuder flera olika boendealternativ. 
Oavsett vilket du väljer är centrum och liften på gångavstånd. 

I alla priser ingår: boende, frukost, middag. 
Middag på Gasthof Traube, Gasthof Oberbräu, Reneé eller Sportresort Hohe 
Salve. I lägenheterna ingår frukost på ankomstdagen.

Privatpension:
Haus Stabler, ligger mitt på torget. Två och trebäddsrum.
Rum utan dusch & WC:  SEK 6695
Rum med dusch & WC : SEK 7095

Pensionat:
Haus Lukas, ligger på huvudgatan, fem minuters promenad från
liften. Två till fyrbäddsrum.
Rum med dusch & WC SEK 7695

Gasthof Oberbräu, mitt i byn vid torget. Frukost och middag äter du i huset.
2 och 3-bädds rum. 2 lägenheter för 4 – 5 personer. SEK 7695
I dessa lägenheterna ingår frukost hela veckan.

Lägenhet:
Kober, mycket fina lägenheter, ett snöbollskast från Gasthof Traube.
Två lägenheter för 4 personer. Pentry, dusch & WC.
SEK 7895
Ferienhaus Schwaiger, nyrenoverade lägenheter, bastu o solarium i källaren.
2 lägenheter för 5 - 6 personer. Pentry, dusch & WC.
SEK 7995
Appartment Bischler, Fin fräsch lägenhet vid barnbacken för 4 – 5 personer, 
köksdel, dusch & WC. 
SEK 7995
Appartment Klingenschmid, 2 helt nya lägenheter för 4 personer. Sovrum, 
allrum m. köksdel, dusch & wc. Mycket centralt belägen med ca 200 m till liften. 
SEK 7995

Hotell:
Sportresort Hohe Salve, Helt nyrenoverat 4hotel. Relaxavdel-
ning, utom- och inomhuspool. Frukostbuffé och middag i hotellets högklassiga 
restaurant ingår. Dubbelrum, dusch & WC. 
Vuxna SEK 11795, barn under 10 år SEK 8995 i x-bädd o SEK 10795 i ord. bädd
barn 10 – 14,99 år SEK 9795 i x-bädd.


