
följ med på

Skidresa till Österrike
30 mars – 7 april 2019

Det är nu 25:e året vi åker på skidresa till Österrike med härlig vårskidåkning i Alperna och boende på hotell Tirolerhof i Flachau. 
Ett jubileum som kommer firas på olika sätt. Vi reser med Johnsson Buss. Flygmöjligheter finns också, kontakta Per Gunnar för mer 
information om detta. Inbjudan skickas som ifjol till er som varit med de två senaste åren eller hört av er.            

Boendet är på TIROLERHOF vid foten av backarna i Flachau och 100 m till centrum. TIROLERHOF, 
som ligger 50 m från liften och After Ski, är ett förstklassigt hotell med gourmémat, inomhuspool, 
olika bastur, skybad och avslappningsutrymmen. Biljard, bordtennis, café och samlingsrum finns 
också.

Hotellet ligger i ett skidsystem med 270 liftar och 760 km nedfarter.  Från hotellet hänger tre dalar 
ihop genom skidbackar, Flachau - Wagrain - St. Johan. Det finns 210 skidhyttor och bergrestauranger 
i skidområdet. Det blir också möjlighet till skidåkning i området Haus/Schladming, Bad Gastein, 
Maria Alm m fl skidområden som tillhör Ski amadé. 

Det blir möjlighet till sol, snö och skidåkning utför och på längden, kälkturer, festliga kvällsaktiviteter 
m m. Vi bor i dubbelrum eller våningar med dusch, wc, tv … Hemresan på lördagen påbörjas först 
när skiddagen är slut, så det blir sju hela skiddagar.

Jubileum!

Mattila Resor
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Vi reser med helturistbuss och har begränsat antalet till 43 personer plus reseledning. 

PRIS
Ert specialpris: 10870 SEK. 
I priset ingår bussresa T/R Österrike med helturistbuss, bussutflykter, båtresa Helsingborg -  
Helsingör och Rödby - Puttgarden T/R, sex övernattningar på Tirolerhof med frukost och 
middag, liftkort för sju dagar (söndag-lördag) och reseledare.

Det finns också ett flygalternativ från Gardemoen, Oslo (OSL). Fem övernattningar på Tirolerhof 
med frukost och middag, liftkort för fyra dagar (söndag-onsdag) och reseledare.  
Ert specialpris: 5830 NOK (exkl flyg).
Vi förbehåller oss rätten till prisjusteringar beroende på valutaförändringar.

ANMÄLAN
Anmälan till resa nr 0119: 
Kurt Eide, Mattila Resor, Mattila, 685 97 ÖSTMARK, telefon +46 (0)560-25060  eller  
Per-Gunnar Gjølstad, Mattila Resor, Vestre Solørvei 880, 2219 BRANDVAL, tfn +47 90 57 98 40. 
Samtidigt med anmälan inbetalas anmälningsavgiften 1 000 SEK / NOK till:  
Mattila Fritid AB, Bankgiro 103-6359.  
Inbetalningar från Norge görs på vårt bankkonto i Norge, DNB, nr 7112.05.37479,  
Mattila Fritid AB, Mattila, S-685 97 ÖSTMARK.
Allmänna resevillkor tillämpas. 

Välkommen med till solen, snön och gemytet i Österrike!


