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För alla längdskidåknings-
entusiaster erbjuder vi återigen 
en resa till italienska långloppet 

Marcialonga. 
Vi administrerar även startplatser 

till detta lopp. 
Se separat program!

2020 års skidupplevelser är här!
Välkomna att uppleva några av Europas bästa skidorter tillsammans med oss på Färgelanda Buss/Snö-vit Resor! 
Vintersäsongen 2020 har vi åter glädjen att erbjuda några av våra favoriter. Även denna gång innehåller vårt alpina 
program resor till handplockade skidorter, till ett ytterst konkurrenskraftigt pris. Jämför själva! Våra 9-dagarsresor med 
snabb och effektiv bussresa genom Europa ger möjlighet till hela 7 skiddagar. Därmed kan ni få ut mesta möjliga av 

 SKIDRESOR TILL ALPERNA 

Dagsprogram
Lördag - Söndag

Lördag morgon startar vår resa (se tidtabell för tider) - 
välkomna! När vi har satt oss till rätta och bussen rullar 
söderut tar vi tillfället i akt att beställa våra liftkort av 
reseledaren. Under eftermiddagen kör vi så ombord på 
färjan från Danmark till Tyskland. Här passar det fint med lite 
mat och shopping! Semesterglädjen börjar infinna sig när vi 
sedan fortsätter ned genom Tyskland. Efter en film somnar 
vi gott, för att nästa morgon vakna upp i alpvärlden. Lagom 
till en välbehövlig skidåkarfrukost når vi vår destination. En 
perfekt start på dagen! Liftkorten delas ut, och vi förbereder 
oss inför mötet med pisterna. Efter dagens skidåkning 
installerar vi oss i rummen, innan vi äter en trevlig middag.

Måndag - Fredag
En hel upplevelsevecka väntar! Under veckan arrangeras på 
flertaler av våra destinationer olika utflykter till närliggande 
skidsystem - allt beroende på skidort. Dessa uppskattade 
utflykter ingår i resans pris och ger verkligen chans till både 

bra och varierad skidåkning!

Lördag - Söndag
Efter lördagens skidåkning lastar vi bussen och lämnar 
semesterorten för denna gång. Avslappnade ser vi en trevlig 
film medan chauffören styr norrut. Söndagens frukost intas 
ombord på färjan till Danmark, och snart är vi åter i Sverige och 
når våra respektive hemorter under eftermiddagen/kvällen. 

TIDTABELL   Ut      Hem  Pris
       T o R

Falkenberg  09.50      15.40 0:-
Färgelanda   05.30      20.00 0:-
Göteborg  08.30      17.30  0:-
Götene *  05.00      21.00 180:-
Halmstad  10.30      15.00  0:-
Helsingborg  11.30      14.00  0:-
Karlstad ***   04.30       21.30 200:-
Kungsbacka  08.55      17.00 0:-
Kungälv    07.45      17.45 0:-
Lidköping *  05.30      20.30  180:-
Ljungskile  07.10      18.20 0:-
Malmö **  12.30      13.00 0:-
Mariestad *  04.30      21.30 200:-
Stenungsund   07.20      18.10 0:-
Säffle ***  05.15      20.45 180:-
Trollhättan  06.15      19.15 0:-
Uddevalla  07.00      18.30 0:-
Varberg   09.30      16.00 0:-
Vänersborg  06.30      19.00 0:-
Åmål ***  05.30      20.30 160:-
Ängelholm   11.00      14.30 0:-
*   Endast ordinarie påstigningsplats v 7            **  Endast ordinarie påstigningsplats v 8
*** Endast ordinarie påstigningsplats v 9

Ovanstående är ett utdrag ur tidtabellen. Korrekt tid och plats bekräftas vid bokningstillfället. 
Anslutning kan ske med taxi/minibuss från vissa av orterna.
Observera att hemkomsttiderna är ungefärliga. Förseningar kan förekomma.

Vi reser 
bekvämt i  

helturistbussar 
utrustade med 
fällbara stolar, 
toalett, video, 
kylskåp mm.

er semester! Vi erbjuder anslutningsmöjlighet från flera orter i 
västra och södra Sverige, liksom reseledning under hela resan.  
Ifrån flertalet av våra destinationer gör vi under veckan utflykter 
med vår buss till närliggande skidorter - för största möjliga 
variation. På alla våra destinationer erbjuder vi noggrant 
utvalda hotell med halvpension. Så välkomna ombord på våra 
bekväma bussar, sätt er väl tillrätta. Njut av en bra bok eller film 
och låt oss ta er ner till de vackra pisterna. Och upptäck varför 
vi från år till år har så många återkommande resenärer!



Besök det fantastiska skidområdet i 
Cortina d’Ampezzo. Denna unika plats 
i Alperna erbjuder ett brett utbud av 
härliga pister i alla svårighetsgrader.  
Njut av spektakulära nedfarter som 
slingrar sig genom hela området, och 
som passar för både nybörjare och 
erfarna åkare.

I hjärtat av Dolomiterna
Cortina d’Ampezzo är en vacker plats 
beläget i hjärtat av Dolomiterna, kanske 

mest känd som den lyxigaste skidorten 
i Italien, med många lyxiga hotell och 
exklusiv shopping. Känn dig som en 
filmstjärna och betänk att delar av James 
Bond filmerna har spelats in här. Varje 
år arrangeras här även världscupen i 
alpint i pisten Stratofane.

En del av Dolomiti SuperSki
Cortina d’Ampezzo är en del av Dolomiti 
SuperSki, världens största skidkarusell 
som länkar samman 12 fantastiska 
skidorter med totalt 450 liftar och 1220 
kilometer pister och spår. Cortina 
d’Ampezzos egna skidsystem består 
av tre större områden; Tofana, Faloria 
och Cinque Torri. Dessa är ännu inte 
helt hoplänkade men liftkortet gäller 
till samtliga områden och man tar sig 
enkelt mellan dem med skidbuss. Totalt 
finns här mer än 140 km pist med en 
högsta åkhöjd på 2939 m ö h och de 43 
liftarna ger en kapacitet på ca 59.000 
personer per timme.

Backnära boende
Vårt boende på Hotel Villa Argentina 
ger oss fantastiska möjligheter till ski-in/
ski-out under veckan. Detta traditionella 
hotell är beläget i orten Pocol, direkt 
i anslutning till skidområdet Tofana-
Lagazuoi (ca 20 meter från pisten) 
och ger oss en fantastisk utsikt över 
fjällvärlden. Dessutom har vi bara ca 4 
km ner till centrum av Cortina d’Ampezzo, 
och skidbussen som enkelt tar oss dit 
stannar i hotellets omedelbara närhet. 

Boende

Cortina d’Ampezzo
Hotel Villa Argentina - Pocol

Ortsfakta Cortina d’Ampezzo
Höjd över havet: 1 224 m (Pocol 1540 m)
Invånare: 6300
Liftkort: Skipass Cortina d’Ampezzo eller 
               Dolomiti SuperSki
Skipass Cortina d’Ampezzo omfattar totalt 43 liftar och mer 
än 140 km pist och ingår i Dolomiti SuperSki som omfattar 
450 liftar och 1220 km pist
Bra webbsidor: www.dolomitisuperski.com

Cortina! Ett paradis för skidentusiaster!

Priser
Max 

bäddar/ 
rum

v 7 
(8/2)

v 8 
(15/2)

v 9 
(22/2)

Tillägg för
enkelrum

Barnrabatt     
(t o m 11 år)

Extrabädds-
rabatt

3e o 4e bädd

Hotel Villa Argentina - Pocol *** 4 8 795 8 795 8 995 750 -800 -360

I samtliga priser ingår: 9-dagars bussresa inkl väg- och färjeavgifter. Boende 6 nätter i dubbelrum med halvpension samt 
frukost ankomstdagen (7x frukost + 6x middag). Möjlighet till 7 skiddagar.

Hotel Villa Argentina *** 
Pocol m 1540, IT-32043  Cortina d’Ampezzo.
Tel: +39-0436 5641.  www.hotelargentinacortina.it

Antal rum:  40
Avstånd till lift: 20 m  /  Avstånd till skidbuss: 20 m
Avstånd till centrum: ca 4 km (Cortina d’Ampezzo)
Övrigt: Fitnessrum samt ångbad och bastu. För barnen finns 
ett lekrum. WiFi
Traditionellt hotell i orten Pocol strax utanför Cortina 
d’Ampezzo. Hotellet har ett fantastiskt läge precis vid pisten 
i skidområdet Tofana. Skidbuss till bl a centrum av Cortina 
d’Ampezzo stannar i hotellets omedelbara närhet.

Liftkortspriser - Cortina d’Ampezzo
             Vuxen         Junior   Senior 
5 dgr       254 €         178 €    228 €
6 dgr       291 €         204 €    262 €
7 dgr       309 €         216 €    278 €
Junior=Född efter 2003-11-30
Senior=Född före 1954-11-30
Barn=Född efter 2011-11-30 fritt/betalande vuxen.



Information

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! 

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.
OBS! ID-handling samt sjukförsäkringskortet bör alltid medföras.

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.

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!

PRAKTISK INFORMATION

HOTELL
Hotellet är en viktig del av din resa. Våra hotell är noga utval-
da för att du ska få bästa möjliga standard till bästa möjliga 
pris. Vi anger i hotellbeskrivningen den internationella och of-
ficiella klassificeringen. Ibland förekommer ett + efter bedöm-
ningen. Det är en förstärkning av betyget inom kategorin. 

INKVARTERING
Det kan under högsäsong inträffa att hotellen hyr ut fler rum 
än de har s.k. överbokning. Färgelanda Buss/Snö-vit Resor 
har kontrakt med hotellen och det är dessa som bryts. Vi 
gör då allt för att ordna ett likvärdigt eller bättre hotell. Vi 
försöker då alltid att meddela berörda resenärer i förväg. 
Ibland varierar rumsstandarden inom samma hotell, fram-
för allt i äldre byggnader, och exakt rättvisa är omöjlig att 
åstadkomma. Eventuella anmärkningar på detaljer i inkvar-
teringen ska framföras direkt till reseledaren så att rättelse 
kan ske under resans gång.

ENKELRUM
På de flesta hotell finns ett begränsat antal enkelrum reser-
verade. För dessa rum utgår ett enkelrumstillägg, se under 
respektive resmål. Trots tillägget håller enkelrummen ibland 
en något lägre standard än dubbelrummen. Tillägget bör 
därför ses som en avgift för att ensam få disponera ett rum.

DUBBELRUM
Vår grundstandard på resan är inkvartering i dubbelrum 
med dusch/bad och wc. Dubbelrum kan ibland vara kom-
birum, dvs enkelrum med extrabädd. Även dubbelrum med 
”grand lit” kan förekomma, vilket innebär att två personer 
erhåller en extra bred säng med gemensamma sängkläder. 
Dylika rum ges i första hand till par. 

FLERBÄDDSRUM
Tre- och fyrbäddsrum kan erbjudas i mån av tillgång, oftast 
genom att ett dubbelrum utrustas med extrabäddar. Om tre 
vuxna väljer att dela ett rum kan det bli trångt. Fördelen är 
att man sparar in tillägget för ett enkelrum. 

IN- OCH UTCHECKNINGSTIDER 
Enligt internationellt vedertagna hotellregler checkar man in 
på eftermiddagen och ut på förmiddagen. Det är därför inte sä-
kert att man kan disponera sitt hotellrum under hela vistelsen. 
Oftast erbjuder hotellet något bagagerum eller liknande där 
bagage kan förvaras före incheckning och efter utcheckning.

PRIVATA UTGIFTER
Som resenär är man skyldig att före avresan betala sina privata 
hotellutgifter som  t ex telefon, drycker, minibar, betal-TV samt 
hyra av deponeringsfack i hotellrum eller reception. Eventuell 
efterdebitering från hotellen bekostas av resenären.

MÅLTIDER
Frukost innebär i många fall s.k. kontinental frukost, be-
stående av kaffe/te, smör, bröd och marmelad. Vi försöker 
erbjuda en mer rejäl frukost än så och därför serverar de 
flesta av våra hotell förstärkt frukost, med extra pålägg eller 
t.o.m. frukostbuffé. Halvpension innebär frukost och mid-
dag om ej annat anges. Vid halvpension ingår ej måltids-
dryck, denna betalas direkt på plats.

ÖNSKEMÅL OM SPECIALMAT
Den som av medicinska eller andra skäl önskar annan kost 
än den ordinarie som ingår i resans pris meddelar detta 
vid bokningstillfället samt under den första dagen till rese-
ledaren som försöker ordna alternativ mat. Vi hoppas på 
förståelse för att det ibland kan vara svårt att tillgodose 
alla önskemål, dels därför att hotell och restauranger ut-
omlands inte serverar lika varierad dietkost som i Sverige, 
dels därför att våra förmånliga gruppriser baseras på att 
samtliga resenärer serveras samma meny. Vi kan inte ga-
rantera att den önskade specialkosten kommer att serveras 
under resan. Glutenintoleranta rekommenderas att ta med 
glutenfritt bröd under resan.

BOKNING
RESEVILLKOR
Allmänna resevillkor enligt överenskommelse mellan 
resebranschen och konsumentverket tillämpas. Full-
ständiga villkor kan erhållas på förfrågan. Samtliga 
pris- och faktauppgifter är baserade på uppgifter till-
gängliga 2019-07-01. Angivna priser kan komma att 
justeras om valutakurserna förändras. Vi reserverar 
oss för eventuella tryckfel samt ändringar vi tvingas 
göra efter pressläggning. Arrangör enligt resegaran-
tilagen för samtliga resor i detta program är: Skall’s 
Buss & Taxi AB, Centrumvägen 19, 458 30  FÄRGE-
LANDA. Tel: 0528-106 01. Researrangören förbehål-
ler sig rätten att ställa in en avgång om färre än 25 
personer bokat senast 30 dagar före avresa. OBS! Vid 
lägre deltagarantal kan orterna komma att samköras.

ANMÄLAN OCH BETALNING
Du kan boka din resa via telefon eller Internet. Anmälnings-
avgiften, 500 kr per person, betalas inom 10 dagar efter 
bokning. Slutlikvid oss tillhanda senast 30 dagar före av-
resa. Ange din OCR-kod vid betalningen. Denna finns på 
ditt deltagarbevis.

AVBOKNING OCH AVBESTÄLLNINGSSKYDD
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. Färgelanda 
Buss/Snö-vit Resors frivilliga avbeställningsskydd kostar 
300 kr per person. Avbeställningsskyddet kan endast teck-
nas vid beställning av resan och kan ej avbokas. 
Avbokningskostnader (med avbeställningsskydd):
Om du eller någon nära anhörig skulle bli sjuk före avresan 
är du skyddad från avbeställningskostnader mot uppvisande 
av läkarintyg, med undantag för en expeditionsavgift på 200 
kr per person samt kostnaden för avbeställningsskyddet.
Avbokningskostnader (utan avbeställningsskydd):
Vid avbokning mer än 30 dagar före avresa  - 500 kr
Vid avbokning 30-15 dgr före avresa - 15% av resans pris
Vid avbokning 14-1 dgr före avresa - 50% av resans pris
Vid avbokning inom ett dygn före avresa - Hela resans pris
 
ÖPPET KÖP
Om du beställer din resa tidigt har du större möjlighet att 
få den resan du helst vill ha. Du har sedan 10 dagar på dig 
att byta resan eller att avbeställa den utan att det kostar 
något. En förutsättning är att avbeställningen görs senast 
30 dagar före avresan.

DELTAGARBEVIS/BOKNINGSBEKRÄFTELSE
När du bokat din resa får du en bokningsbekräftelse med in-
formation 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. Eventuella 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. 

VÅRA BUSSAR 
De bekvämligheter som finns i våra långfärdsbussar gör 
resan behaglig på alla sätt och vis. Alla bussar är utrustade 
med toalett, fällbara stolar, läslampor och ljudanläggning. 
Kaffekokare och kylskåp med kylda drycker finns givetvis 
ombord samt inte minst – en trevlig och säker chaufför! 

BAGAGE
Välj bagage med omsorg! Bagaget bör maximalt omfatta 
en resväska, ett litet handbagage, en pjäxbag samt ett par 
skidor och stavar eller en snowboard per person. Du får 
inte packa annat än skidor/snowboard i skidfodralet som 

ska lastas i särskilt utrymme. Glöm inte att bindningarna 
på snowboard måste skruvas av. Som resenär ansvarar 
du själv för transporten av ditt bagage till och från bussen 
och hotellrummet samt att ditt bagage verkligen lastas in i 
bussen vid avfärd. Tänk på att resväskor, liksom på flyget, 
packas på varandra och att väskorna och innehållet därför 
bör tåla detta. Du ansvarar själv för ditt bagage! De nya 
generösa införselreglerna för alkohol gör att vi har tvingats 
att maximera vikten på det tillåtna bagaget till sammanlagt 
20 kilo per person (om inte annat anges). Tänk på att inte 
handla mer än du kan bära. Se till att allt bagage är tydligt 
försett med namn och adress.

RÖKFRITT
Våra bussar är för allas trivsel rökfria. Vi tar pauser så att 
även rökare får en behaglig resa.

RASTER
På alla våra bussresor gör vi pauser med jämna mellan-
rum, normalt efter ca två till tre timmars färd. Av naturliga 
skäl stannar vi inte lika ofta på nätterna under s.k. direkt-
resor. Vi stannar alltid för lunchuppehåll under resdagarna 
om det inte ges tillfälle att äta lunch i samband med en 
färjeöverfart. 

VÅRA BUSSAR

HOTELL

VACCINATION 
För närvarande krävs det inte nå-
gon obligatorisk vaccination till nå-
got av våra resmål. 

MEDICIN
Om du är i behov av medicin, glöm 
inte att ta med denna på resan, 
gärna även en kopia på receptet.

DELTAGARLISTOR
Deltagarlistor delas ut på bussen. Av 
sekretesskäl kan vi ej lämna ut era 
adresser, dessa får ni själva utbyta 
under resan.

KVARGLÖMDA SAKER
Färgelanda Buss/Snö-vit Resor tar 
inget ansvar för glömda saker, men 
vi hjälper dig gärna att efterlysa det 
du glömt mot eventuella portokost-
nader. Efterlysningen bör ske sna-
rast efter hemkomst till vårt kontor 
på telefon 0528-106 01. Upphittade 
saker förvaras på kontoret i 2 må-
nader, varefter de skänks till välgö-
rande ändamål.

Bokning och information

www.snovitresor.com
Telefon 0528-10601

info@snovitresor.com

FÄRGELANDA BUSS


