
 

 

 

 

 

  

28 jan- 3 feb, 2022 
En ljuvlig skidresa till Dolomiterna  

och det klassiska skidloppet  

Marcialonga 

Reseledare Kalle Söråker 



 

 

  

Fredag 28 jan: 

Vi flyger med Lufthansa direktflyg från Arlanda kl 

07.50 till München där vi landar kl 10.00. 

Efter att vi hämtat ut vårt bagage och skidväskor 

går vi till vår buss som ska ta oss till Pozza di Fassa 

och vårt hotel Ladinia. Vi stannar till för lunch på 

vägen samt i Cavalese för att hämta ut våra 

startkit till loppet.  

Gemensam middag på hotellet.  

 

Lördag 29 jan:  

Efter frukosten har vi nu en dag för uppladdning 

efter eget önskemål.  

Tid till att utforska Pozza, valla skidor och ta en 

provtur i skidspåren som går alldeles utanför 

hotellet och är en del av loppet. 

Gemensam middag på hotellet. 

 

 

Söndag 30 jan:  

Tidig frukost och avfärd till Moena med 

arrangörernas bussar, där loppet startar för både 

dem som åker 45 och 70 km. Första start är 08.00 

och de olika startgrupperna släpps sen iväg med 5 

minuters mellanrum beroende på startled. I 

startområdet kan man lämna en påse med 

överdragskläder som sen körs till målet. 

Åker du 45 km går du i mål i Predazzo medan de 

som åker 70 km går i mål i Cavalese. I målet kan 

man hämta ut sin klädpåse och använda 

omklädningsrum och dusch innan man går vidare 

till pastapartyt. Därifrån går även bussarna åter till 

Pozza där vi bor. 

Dagen avslutas med gemensam middag på 

hotellet där vi kan dela dagens härliga upplevelser 

med varandra runt borden. 

 



 

 

  

Måndag-onsdag 31 jan - 2 feb  

Nu väntar härliga dagar då du bara njuter av känslan 

efter gårdagens lopp i denna fantastiska alpmiljö. 

Den som vill tar sig på egen hand ut för en skidtur 

eller slalom i något av de många områden i närheten 

som erbjuder detta. 

Ett alternativ kan även vara att besöka ett 

närliggande spabad för avkoppling. 

 

Beroende på väder kommer du en av dessa dagar ha 

möjlighet att följa med på en gemensam utflykt för 

utförsåkning till Sella ronda. 

Det är Italiens största skidområde och sträcker sig 

över fyra bergspass, vilket ger en fantastisk 

slalomtur!  

Val Gardena, Corvara, Arabba samt Canazei  är det 

som tillsammans bildar Sella Ronda. Totalt finns hela 

500 kilometer pister i detta område.  

Att ta ett varv runt Sella ronda tar en heldag och på 

denna varierande tur åker man aldrig samma backe 

två gånger! Turen kräver viss skidvana då det 

mestadels är röda och någon svart pist längs vägen. 

Liftkort och skidhyra ingår inte, utan betalas på plats, 

mer info närmare resan.  

Vill man inte med på denna tur är dagen självklart fri 

till andra aktiviteter. 

 

En annan av de här dagarna erbjuds en gemensam 

tur till Seiser Alm alternativ till skidleden Cortina – 

Toblach, vilket det blir beror på snöförhållande, 

väder och gruppens intresse. Båda dessa är mycket 

populärt längdskidområden, där många landslag 

förlägger höghöjdsträning.  

Denna dagstur ingår inte utan transportkostnaden 

delas mellan er som följer med till självkostnadspris 

och spår-/liftkort betalas av var och en på plats. 

Givetvis är man även denna dag fri att istället göra 

något annat efter eget önskemål. 

Samtliga dagar ingår middag på hotellet. 

 

Torsdag 4 feb: Efter frukost kliver vi på bussen ca 

07.30 för transfer mot Munchen och flyget hem till 

Sverige. Där vi landar på Arlanda kl 17.45. 

Vår by Pozza di fasso från liften upp till närliggande skidbacke 

 

En av pisterna längs Sella ronda 

Panoramavyer i Seiser alm 



 

 

 

Vårt hotell Ladinia i Pozza di fasso 

Pris: 11.890:-  

1.350:- tillkommer för startplats i Marcialonga 70/45 km 

PRISET INKLUDERAR:  

Flyg tur och retur Arlanda-Munchen, flygskatter, incheckat 

bagage och skidväska på flyg, del i dubbelrum med frukost och 

fyrarätters middag dagligen, fri tillgång till hotellets SPA-

avdelning, transfer mellan Munchen flygplats och hotell, 

reseledning samt service i samband med utflykter, hotellskatt, 

resegarantier enligt paketreselagen ställda av kammarkollegiet. 

ENKELRUMSTILLÄGG (begränsat antal): 1.400 :- 

HOTELL: Ladinia****, Pozza di fasso 

FLYG: Med Lufthansa från Arlanda 

28 jan Arlanda – München 07.50–10.00 

3 feb München – Arlanda 15.25-17.40 

INGÅR EJ: Luncher, måltidsdryck, liftkort, spårkort, skidhyra 

transfers till extra utflykter.  

Seedningsgrundande lopp är lopp som ingår i Worldloppet och 

Ski Classic 

REGLER för anmälan, betalning och avbokning.  
Man anmäler sig till en resa genom att betala anmälningsavgift på minst 1500kr/person + 1350 kr för ev startplats. Slutlikviden skall erläggas senast det 

datum ca 45 dagar före avresa. Kostnaden för startplatsen återbetalas ej, vi hjälper gärna till att förmedla startplatsen till annan resenär och om vi lyckas 

med det återbetalas startplatsen minus ev namnändringskostnad. Ni kan även själv sälja vidare er startplats.  

Bortsett från startplatsen gäller följande avbokningsvillkor: 

Fram till 45 dagar innan avresan kostar en avbokning 700kr. 45-35 dagar före avresa kostar en avbokning 25 % av resans pris. 34-21 dagar för avresa kostar 

en avbokning 50 % av resans pris. 20-0 dagar före avresa kostar en avbokning 100 %. 

 

I samband med att man anmäler sig kan man också köpa ett avbeställningsskydd, som gör att man får nästan hela resan återbetald vid avbokning för t ex 

sjukdom, olycksfall etc. Läkarintyg erfordras. 

Om vi som resebyrå avbokar resan på grund av oroligheter eller på grund av för få deltagare, informerar vi resenärerna om detta senast 2 månader före 

avresan. I sådant fall återbetalas hela inbetalda summan.   

 

Vi reserverar oss för prisändringen som ligger utanför vår kontroll, som kan bero på höjda flygpriser, flygskatter, valutakurser, tidsändringar etc.  

Vi reserverar oss också för om en reseledare förhindras att fullfölja resan pga. sjukdom eller annan händelse som omöjliggör dennes medverkan, så 

genomförs resan med annan reseledare. 

 

AVBESTÄLLNINGSSKYDD genom Solid AB: 

385 kr för resor med tot. pris: 9.001 - 12.000; 

585 kr för resor med tot. pris: 12.001 – 15.000    

Obs. Avbeställningsskyddet gäller inte vid skada som 

förhindrar dig att delta i loppet om du är frisk nog att resa. 

 

 


