
Transport 
• Fly - Det er mulighed for at flyve til Venedig eller 

Innsbruck med transfer til destinationen, men klubben 
kan desværre ikke tilbyde at arrangere dette, og derfor 
er det op til den enkelte at arrangere dette. Turleder vil 
være behjælpelig med at oplyse om forskellige fly-/ 
transfer-muligheder. https://www.easyjet.com har et 
direkte fly til Venedig lørdag den 08.02.2020 til lørdag 
15.02.2020. Vær dog opmærksom på at hjemrejsen 
med Easyjet er kl. 07.40 og at det tager ca. 2-3 timer at 
komme til lufthavnen. Der er forskellige transfer-
muligheder fra Venedig til Val di Fasser/Canazei. 
Flygæster betaler kør-selv pris på denne klubtur. Brug 
evt. klubbens Facebook-side til at danne grupper. 
Turlederen koordinerer også gerne kontakt mellem 
flyvelystne medlemmer i det omfang det er muligt og 
ønskes. 

• Kør-selv - Der er mulighed for kør-selv på denne tur. 
Hvis man selv kører til Canazai, så vær opmærksom på 
indtjeknings- og udtjekningstiderne for lejlighederne 
nedenfor. 

• Bus - Det er muligt at køre til Canazei med bus 
(SneXpressen) - Bookes igennem skiklubben ifm. 
Tilmeldingen. 

 

 

 

Turleder  
Nanna Weinreich 

nannaweinreich@yahoo.dk 
2094 4459   

 

 
 

  

Canazei, Italien,  
Uge 7

 
Rejs med www.dinskilub.dk på 
familieskitur til Canazei 
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Om Canazai 

Canazei ligger midt i verdens største skiområde SuperSki 
Dolomiti – hvor der er hele 1.220 km pister. Pisterne fordeler 
sig på 331 km blå pister, 737 km røde og 152 km sorte. Det 
moderne liftsystem består af 468 lifter, som hurtigt og effektivt 
tager dig rundt i skiområdet.  
 
Det store skiområde byder på kilometervis af pister – der gør 
skiområdet til et oplagt område til dagsture. Tag eksempelvis 
på heldags skisafari til Lagazoui, du står på ski forbi et frossent 
vandfald for til sidst at blive trukket af heste tilbage til 
skiområdet. Vi kan også opleve Sella Ronda, som er en af 
verdens mest kendte skiture rundt om det fantastiske 
Sellamassiv og igennem de fire dale: Val di Fassa, Val Gardena, 
Alta Bardia og Arabba. På dine ture rundt i terrænet, er der god 
mulighed for at få en lækker frokost i de hyggelige hytter som 
ligger i terrænet, der byder på alt fra stenovnsbagt pizza til 
lækre salater og ikke mindst et godt udvalg af pastaretter og 
andre italienske specialiteter. 

  Rejseplan 

• Ankomstdag: Lørdag den 08.02.2020. 

• Afrejsedag: Lørdag den 15.02.2020. 
 

Ved ankomst til destination 

• Tjek ind på hotellet lørdag den 08.02.2020 fra kl. 16.00. 

• Tjek ud fra hotellet lørdag den 15.02.2020 senest kl. 
09.30. 
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Tilmelding og betaling 

• Tilmelding forudsætter medlemskab af Dinskiklub.dk. 
Se hvordan under Skiklub > Medlemskab > Sådan bliver 
du medlem på hjemmesiden. 

• Vigtigt: Sørg for at din og alle dine underprofilers navn, 
adresse, fødselsdag, tlf., e-mail etc. er opdateret inden 
du tilmelder jer. 

• Du tilmelder dig og din familie (underprofiler) ved at 
logge ind på hjemmesiden. Husk at klikke "forbliv logget 
på". Gå til den skitur du gerne vil tilmelde dig/jer til 
gennemfør tilmeldingsformularen.  

• Du bliver i forbindelse med tilmeldingen bedt om at 
angive hvilke af dine underprofiler der skal med samt 
besvare spørgsmål om f.eks. påstigningssted, bus/kør-
selv, skiskole, tomsengstillæg, ski eller langrend. Disse 
skal besvares for hver deltager. 

• Ifm. med tilmeldingen bliver du opkrævet et depositum 
pr. tilmeldt person. Depositum kan variere fra tur til tur 
men er som udgangspunkt kr. 1.500. Depositummet 
skal betales umiddelbart efter tilmeldingen på 
hjemmesiden. Det fremgår af din profil om du har 
betalt depositummet. 

• Tilmelding er bindende efter den 16. december 2019. 
Ved tilmelding efter denne dato vil depositum ikke 
blive tilbagebetalt ved afmelding. 

• Du vil umiddelbart efter sidste tilmeldingsfrist modtage 
samlet opkrævning på restbeløb for de personer du har 
tilmeldt. Beløbet betales umiddelbart efter dette 
modtages. 

• Hvis du tilmelder dig efter ovennævnte frist vil du 
umiddelbart efter tilmelding modtage opkrævning på 
restbeløbet. 
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Indkvartering 

Vi bor på Garni Princess***, som er det perfekte valg til en 
skøn skiklubtur med familie og venner. Garni Princess er et 
lejlighedshotel med gode fælles faciliteter, som legerum, 
indendørs swimmingpool, fitness rum.  
 
Hotellet ligger kun ca. 700 m fra den lift, der er markeret med 
pink og der står ”New” på områdekortet på side 8-9 i dette 
blad. 
 
I hotellets hyggelig restaurant La Marmotte kan du nyde det 
gode italienske køkken og det er også muligt at tilkøbe 
halvpension for 26 Euro pr. person pr. dag. 
 
Velkomst møde lørdag kl. 17.00 hvor der gives info om 
skiskole, holdfordeling, samt mødested. 

  

Prisen inkluderer 

• 3 dage af 3 timer dansk skiundervisning samt en 
heldags workshop. 

• Selvforplejning, hvis ikke der er valgt ½- eller ¼-pension. 
 

 

Prisen inkluderer IKKE 

• Transport til og fra Canazei med bus, tog, fly eller bil. 
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Pris  
 

Pris Kør-selv 

Alpin Voksen over 16 år Kr. 6.500 

Alpin Senior født før 30.11.1953 Kr. 6.000 

Alpin Barn op til 16 år Kr. 5.500 

Alpin Barn op til 8 år Kr. 4.000 

 

Tillægspriser Pris 

SneXpressen bus Kr. 1.774 kr. pr. pers. 
https://snexpressen.dk/desti
nationer/italien/canazei/ 
 

Tomsengstillæg Kr. 1800 kr. 

½-pension  26 Euro pr. dag  
Bestilles af turleder, men 
betales direkte dernede. 
 

Liftkortudvidelsen til 7 dage 
(lørdag den 15.02.2020) 

ca. 150 kr. pr. liftkort. 
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Muligheder i området 

Alpint skiløb  

• Pister 1220 km 

• 0 km grønne piste 

• 331 km blå piste 

• 737 km røde piste 

• 152 km sort piste 
 
Liftkapacitet 

• 5-10 slæbelifter 

• 455 stolelifter 

• 92 kabinelifte 
 
Langrend  
80 km langrendspiste  
I kan læse mere om hele skiområdet på: 
https://www.dolomitisuperski.com/en 
 
 

  Skiskole  
Når du rejser med Din Skiklub, er undervisning inkluderet i 
prisen. Din udvikling på ski er vores kernekompetence. Vi har 
altid vores egne engagerede og dygtige instruktører med. 
På turen vil der være 15 timers undervisning fordelt ud på 3-4 
dage. Der er undervisning til alle, som ønsker det. Det betyder 
for dig, at uanset om du aldrig har stået på ski før eller om du 
er meget øvet skiløber, så har vi et hold, der passer til dit 
niveau.  
Når du melder dig til turen, bedes du angive det niveau, du 
mener du hører til på. Læs mere om skiskoleniveauerne og 
vores skiskoleundervisning på vores hjemmeside. 
Skituren til Canazei er en familietur i børnenes vinterferie og vi 
har derfor valgt et hotel, hvor der er noget for alle og som 
ligger tæt ved det børne-/begyndervenlige skiområde Alba di 
Canazei. 
Ved børnetur: Skal dit barn i skiskole? Så kan du hjælpe os ved 
at printe og udfylde vores kontaktkort til børnene hjemmefra. 
Fokus på denne tur er børnene. Derfor kan børn mellem 3-5 år 
blive passet om formiddagen, mens der er skiskole. 
Snowboard undervisning: Som udgangspunkt, tilbyder vi 
desværre ikke snowboard undervisning. Den lokale skiskole i 
Canazei har et team meget dygtige snowboard instruktører 
som I selv kan booke hos på: 
https://www.scuolascicanazei.com/en/ski/  
Langrend undervisning: Som udgangspunkt, tilbyder vi 
desværre ikke langrends undervisning.  
 
Der er ikke børnepasning på turen, men det er muligt at 
undlade liftkort i prisen (hvis man f.eks. vil have egen mad-
mor/far, der ikke står på ski, med i sin lejlighed. 
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Indkvartering  
Garni Prinsess, er beliggende i Penia/Canazei 700 m fra Alba-
Col dei Rossi kabineliften, som kører direkte op til Canazei 
Belvedere skiområdet. I Alba kan man også tage Cimpac 
kabineliften til det mere børne- og begyndervenlig skiområde 
Cimpac Alba. Der kører skibusser mellem hotellet og Canazei 
by, der ligger ca. 3 km fra hotellet.  Garni Princess lejligheder er 
lyse lejligheder med et lille tekøkken med kogeplader, Wi-Fi, 
satellit-tv, et moderne badeværelse og en skøn udsigt til 
bjergene. Lejlighederne findes i forskellige størrelser, typisk 
med et soveværelse og et opholdsrum med 2 sovepladser. Vi 
har også 2-, 5- og 6-personers lejligheder. Hvis I ønsker en af de 
store lejligheder anbefales det at booke turen hurtigst muligt 
med en bemærkning om hvilken type lejlighed I ønsker. Som 
udgangspunkt fylder vi lejlighederne op. Er man således 2 
personer, der rejser sammen, vil man som udgangspunkt blive 
tilbudt ophold i lejlighed med et værelse, men hvis det ikke er 
muligt, fylder vi de øvrige lejligheder op sammen med andre 
medlemmer. Ønsker man egen lejlighed, men ikke kan fylde 
alle pladser, kan man købe senge fri, pris: se tomsengstillæg. 
 

• 1 sæt sengetøj og håndklæder pr. person pr uge 

• Boks til værdigenstande 

• Kogeplader, mikroovn, elkoger og hårtørrer 

• Køkken rengøringssæt 

• Parkeringsplads ved hotellet 

• Skiopbevaring 

• Pool er lukket om lørdagen, men ellers åben fra kl. 
15.00-20.00 

• Spa for alle over 16 år, åben fra kl. 15.00-20.00 

• Fitnessrum åbent fra kl. 09.00-20.00 

• Tv  

• Wi-fi gratis   
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Pistekort  
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