FÄRGELANDA BUSS

Marcialonga 2019

Återigen erbjuder vi vår resa till det italienska långloppet Marcialonga. Dock med begränsat antal platser!
Välkommen med på årets längdskidåkningsresor!

Dagsprogram
Onsdag

Vår resa startar på onsdagen, från våra
respektive påstigningsorter. Vi följer sedan
E6:an söderut, och tar oss sedan smidigt över
Öresund till Danmark. Efter några timmar når vi
färjan över till Tyskland där vi passar på att äta
middag/kvällsmat och får också möjlighet till
shopping. Med förväntan kör vi snabbt söderut
genom Tyskland under kvällen och natten.

Torsdag - Måndag

Återigen har vi nöjet att erbjuda en bussresa till Marcialonga. Långloppet som,
tillsammans med bl a Vasaloppet och
König Ludwig Lauf, är ett av de klassiska
långloppen i Europa. Loppet har gått 45
gånger tidigare och går i dalarna Val di
Fiemme och Val di Fassa sista söndagen
i januari varje år. 2019 går det av stapeln
27/1. Loppet är 70 km långt i klassisk stil
med start i Moena. Det går upp genom
Fassadalen och vänder i Canazei. På

När vi vaknar upp på torsdag morgon är
alpernas friska luft och snöiga toppar nära.
Österrike passeras, och omrking middagstid
middagstid når vi Moena. Vårt hotell, Hotel
La Campagnola, ligger nära starten för
Marcialonga och vi kan nu lätt komma till
bra träningsspår uppe i Passo Pellegrino
eller vid VM-arenan i Val di Fiemme. Vi
har en god möjlighet att träna och testa
vallor i några dagar. Under lördagen åker
vi gemensamt och hämtar ut våra startpaket.
På söndag morgon går så årets upplaga av
Marcialonga av stapeln. På morgonen tar vi
oss gemensamt till den närbelägna starten
och gör oss redo.Efter söndagen lopp passar
vi på att i lugn och ro varva ner innan vi vid
middagstid på måndagen startar vår hemresa.

Hotel La Campagnola **
Strada de Sèn Pelegrin 36
IT-38035 MOENA
Tel: +39-0462 573232

Tisdag

Efter nattens körning har vi redan tagit oss upp
till norra Tyskland för färja över till Danmark.
Snart är vi åter i Sverige och når respektive
hemort under tisdagen.
Vi reser bekvämt i helturistbussar utrustade
med fällbara säten, toalett, video, kylskåp mm.
RESEVILLKOR
Allmänna resevillkor enligt överenskommelse mellan resebranschen och konsumentverket tillämpas. Fullständiga villkor kan
erhållas på förfrågan. Angivna priser kan komma att justeras
om valutakurserna förändras. Valutakursdatum 2018-02-01.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt ändringar vi tvingas göra efter pressläggning. Arrangör enligt resegarantilagen
för samtliga resor i detta program är: Skall’s Buss & Taxi AB,
Centrumvägen 19, 458 30 FÄRGELANDA. Tel: 0528-106 01.
Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en avgång
om färre än 25 personer bokat senast 30 dagar före avresa.
Om arrangörerna för skidloppet mot all förmodan beslutar att
loppet ej kan genomföras, kan resan komma att ställas in. Beslut om detta kan i så fall tas så sent som 2 dagar före avresa.
Researrangören förbehåller sig rätten att då behålla 40% av
resans totalpris för att delvis täcka avbokningskostnader för
hotell mm. Kostnad för startavgift återbetalas i enlighet med
lopparrangörens beslut.
ANMÄLAN OCH BETALNING
Du kan boka din resa via telefon eller Internet. Anmälningsavgiften, 1500 kr per person, betalas inom 10 dagar efter bokning.
Slutlikvid oss tillhanda senast 45 dagar före avresa. Ange din
OCR-kod vid betalningen. Denna finns på ditt deltagarbevis.
DELTAGARBEVIS/BOKNINGSBEKRÄFTELSE
När du bokat din resa får du en bokningsbekräftelse med information om vilka tider och platser som gäller för avresan, samt
övrig information som du behöver. Kontrollera att allt som står
på bekräftelsen stämmer med den bokning du har gjort. Ev
felaktigheter måste anmälas omgående. Du ansvarar för att vi
kan nå dig på det telefonnummer eller den adress du angivit
vid bokningen. OBS! Deltagarbeviset gäller som biljett, under
förutsättning att slutlikvid erlagts, och ska medtagas på resan.
PASS
Till samtliga våra resmål erfordras giltigt pass. Kontrollera
att passet är oskadat samt att det är giltigt under hela resan.
Kontrollera även att namnens stavning samt födelsedata på
er bokningsbekräftelse stämmer överens med passet. Förvara
passet lätt åtkomligt i handbagaget!

nedvägen passeras åter Moena, vidare
förbi Predazzo och med en klassisk målgång uppe i Cavalese. Man kan alternativt
välja Marcialonga Light, en distans på 45
km från Moena till Predazzo.
På alla våra resor åker du tillsammans
med många andra längdentusiaster!

www.hotellacampagnola.com

Priser
Hotel La Campagnola **

Antal rum/bäddar: 29/62
Avstånd till skidspår: 7 km
(Marcialonga 1 km)
Avstånd till lift: 1,5 km
Avstånd till skidbuss: 0 m
Avstånd till centrum: 1 km
Övrigt: Bastu och solarium
Middag med menyval.

Antal
dagar

Datum

Pris

Tillägg
enkelrum

Startplats Marcialonga
70km alt 45km

7

23-29/1

6 995 kr

1 800 kr

1 400 kr

I resans grundpris ingår: Bussresa inkl väg- och färjeavgifter. Boende 4 nätter i dubbelrum inkl halvpension
(4x frukost + 4x middag). Startavgift till Marcialonga tillkommer.
STARTPLATS
OBS! Startplats till Marcialonga som bokas via Färgelanda
Buss/Snö-vit Resor är researrangörens egendom tills dess full
betalning av resan erlagts. Startplatsen är knuten till resan.
Underlag för seeding skall inlämnas snarast för att kunna påverka startplacering. Dock absolut senast 2018-08-30. Avgift
för namnändring av startplats som görs efter 2018-08-30 är
250 kr/startplats. Namnändringar medges ej efter 2018-12-09.
AVBOKNING
Om du tvingas avboka din resa så ska detta ske snarast möjligt, och innan resan påbörjats, till Färgelanda Buss/Snö-vit
Resors kontor, telefon 0528-10601, eller vid sena avbokningar
vår jourtelefon, 073-98 10601.
Avbokningskostnad: Vid avbokning som görs senast 45
dygn före avresa (dvs senast 2018-12-09) är avbokningskostnaden 1 500 kr. Vid avbokningar som görs senare än 45 dygn
före avresan är avbokningskostnaden hela resans pris. Bokad
och registrerad startplats återbetalas ej.

Tidtabell
Detta är endast ett urval av våra
påstigningsplatser

Ut

Hem

Uddevalla, Kampenhof

11.30

14.00

Göteborg, Kruthusgatan 2

12.30 13.00

Kungsbacka, Onsalamotet

13.25 12.30

Varberg, Björkäng

14.00 12.00

Halmstad, Eurostop

15.00

Helsingborg, Knutpunkten

16.00 10.00

11.00

Malmö, Hyllie

17.00 09.00

FÖRSENINGAR
Vid olyckliga omständigheter av force majeure-karaktär kan
förseningar uppstå. Vid sådana händelser ersätts du inte för
förlorad arbetsförtjänst eller semesterdag. Tänk på att alltid ha
en heltäckande reseförsäkring!
FÖRSÄKRING
Kontrollera vilket försäkringsskydd du har i din hemförsäkring.
Glöm inte att ta med det Europeiska sjukförsäkringskortet som
du beställer av Försäkringskassan och som visar att du är
sjukförsäkrad i EU. Detta intyg/kort är gratis och gäller i 3 år.
Kortets leveranstid är upp till 10 dagar.
VISUM
Visum behövs inte för svenska medborgare på någon av våra
resor. Däremot kan det krävas visum i vissa länder för icke
svenska medborgare, som själva ansvarar för att detta kontrolleras och efterlevs. Hör med det berörda landets konsulat
eller ambassad.

FÄRGELANDA BUSS
Bokning och information

www.snovitresor.com
Telefon 0528-10601
info@snovitresor.com

