
Imorgon bär det äntligen av. Nedan följer information om tider 
och reväg ner samt lite om veckan där nere. Har ni några frågor 
är ni välkomna att höra av er till mig; simoneklund@me.com 
0702512530

Kom ihåg att vara i god tid vid er upphämtningsplats så vi inte 
drabbas av förseningar. 

Lycka till med packningen och väl mött imorgon!

/Simon

Reseprogram 

17/2 07:45  Samling vid Scandic Västhaga i Örebro för lastning. 

 08:00  Avresa från Örebro . 
  
 09:45  Samling och lastning  på Jägarvallsgatan 23 i Linköping 
  
 10:00  Avresa från Linköping 

ca 12:45-13:40  Luncpaus i Värnamo, McDonalds, Max, Burger King, Hotell Vidöstern mfl.      Finns även 
möjlighet att äta på färjorna.  
    Ta gärna med matsäck som även räcker till frukost. Det finns Kaffe, te och 
varm choklad samt läsk och vatten på bussen.  

 14:45  Lastning och avfärd från Örkelljunga, Skåneporten 

 15:30  Lastning och avfärd Helsingborg, Färjeterminalen innan bussincheckningen.

 16:00/16:30 Färja Helsingborg - Helsingör 
  
ca 19.30/20:00  Färja Rödby - Puttgarden

Resa genom Tyskland mot Österrike. Utanför Hamburg tar vi en liten paus där vi äter Bullens varmkorv 
innan vi somnar. Under natten gör vi några kortare uppehåll för förarbyte och tankning. På morgonen gör vi 
ett något längre uppehåll för morgontoalett och frukost. 

18/2 ca 12:00  Ankomst Lofer 
    Nycklarna delas ut i receptionen. De som vill samlas i baren eller på 
terassen utanför hotellet och sköljer ner resdammet. 
    Under eftermiddagen finns möjlighet att hyra skidutrustning i Lofer. De 
förbokade liftkorten delas ut under den gemensamma middagen på hotellet.

24/2 ca 20  Avresa från Lofer i omvänd ordning. Efter middagen lämnar vi Lofer för en  
nattlig färd genom Tyskland. Hotellet står för matsäck till hemresan. Kaffe, te 
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och dricka finns fortfarande ombord på bussen. 

27/2 09.45-10.30 Färja Puttgarden - Rödby 

 14,13-14,33 Färja Helsingör - Helsingborg 
  
 ca 19  är vi tillbaka i Linköping och 

ca 21  anländer bussen till Scandic Västhaga i Örebro 

2. Valuta   Tänk på att ta med lite Euro på ned- och hemresan (mynt till toaletterna) då 
vi gör uppehåll för tankning. 
Med de flesta korten kan man dock ta ut pengar i bankomat. Den närmaste finns i S:t Martin. 
Det går bra att beta med kort på hotellet men inte vid varje köp. Det du köper under veckan noteras med 
ditt rumsnummer på ett ölunderlägg som sedan redovisas för betalning. 

3. Du måste ha Pass eller nationellt ID 
Pass måste medföras för att garantera inresa i Sverige på grund av nuvarande kontroller vid gränserna. 

4. Bra att ha  Liten väska med toalettartiklar, lättillgänglig i bussen. Bussen är utrustad 
med toalett och mikro. 
Matsäck att äta under resan. 
Plastkortet från Försäkringskassan (EUROPEAN HEALTH INSURANCE CARD) att man är 
sjukförsäkrad i Sverige, om man skulle bli sjuk eller råka ut för någon olycka.  

5. Packning   En resväska, en pjäxväska samt ett par skidor per person. I pjäxväskan kan man 
även packa en hel del skidkläder. Därutöver något mindre handbagage att ha inne i bussen. Försök att 
begränsa till den mest nödvändiga. Handbagaget placeras ofta på golvet i bussen. Det kan innebära att 
värme och ventilation inte fungerar som det ska. 

6. Placering i  För att undvika irritation och förvirring när vi ska placera oss i bussen,  
bussen   har vi sedan många år tillbaka gjort en placeringslista.   

7. Dagsresor  Under veckan kommer vi besöka flera olika skidorter runt omkring Lofer. 
Oftast går resan de första dagarna till  Saalbach/Hinterglemm. Sedan åker vi till Maria Alm och Kitzbühel 
men även Fieberbrunn och Kaprun kan bli aktuellt. På fredagen, hem-resedagen, åker vi i Lofer. 
Chaufförerna måste vila den dagen. För dom som önskar finns möjlighet att åka hela veckan eller valfria 
dagar i Lofer. 
I Lofer sker transporten med den lokala skidbussen, som passerar utanför hotellet varje morgon.  

    
8. KOM IHÅG PASS, PENGAR, SAMT PLASTKORTET FRÅN FÖRSÄK-
RINGSKASSAN 


