
 

SKIFERIE 2018 ITALIEN CERVINIA, HOTEL STAMBECCO. 

 

2018 UGE 10, DATO D. 3/3---- 10/3 PS. Vi bor I huset til venstre v/flagene. 

Så er du en af de friske, med en hurtig morgentur, så er det et perfekt sted, lige uden for døren. Terræn er fra 1525 

m – til 3820 m. 

Hotel Stambecco er et ældre hyggeligt hotel med nyèr wellness afdeling, hyggelig opholdsrum, til aften hygge 

m.m. Vi bor på bjerget, så når vi skal op, er det med lift, PIAZZAE FUNIVIE LIFTEN i CERVINIA, den kører os op til 

vores hotel. (Fra kl. 8.30 til kl. 16.45 – lørdag dog til kl. 19.00)  

Og dem i bil/kør selv, parkerer gratis der nede. Hvis vi skal ned eller op, efter liften er stoppet, er der snescooter 

der køre op eller ned, for CA. 10 euro pr. person pr. vej. 

Pris pr. person i dobb.værelse…….kr. 7.950,00    (vi har 17 dobb.værelser) 

Pris pr. person i enkelværelse……. Kr. 8.950,00   (vi har kun 2 enkelværelser) 

./. Kør Selv rabat………………………. Kr. 2.350,00    (ca. 1.300 km fra grænsen) 

Ski med fly………………………………..kr.    399,00 

Tillæg for ikke medlem af Holbæk Skiklub (eller indmeldelse)….kr. 300,00(PS. SE” WWW.HOLBAEK SKIKLUB” HJEMMESIDE)  

Ovennævnte priser er inkl. Fly & ½ pension (varieret morgenmadsbuffet, aftensmaden er klassisk italiensk 2 

retters valg-menu og lækker dessertbuffet). og 6 dages liftkort til Cervinia området. 

 Tillæg til liftkort: Zermatt, Schweiz……kr.  510,00 ………….født før… 30/5 1952…….   Kr. 250,00 

Depositum.:….kr. 1.500,00 indbetales senest den 20/8 2017. Indbetales på konto: 5292-185320 (Tilmelding :  
første til mølle og ved indbetaling af depositum).  
 
Tilmelding til: osto@kkeriksen.dk  ---Tlf.:24 42 30 15 Kristian Eriksen 

 (med fulde navn som står i passet samt Evt. skitransport, eller kørselv, eller enkelværelse eller udvidet liftkort-PS; 

husk fødselsdato & år) samt tlf.nr. 

Flytider: Afrejse lørdag d. 3/3 kl. 11.10 fra Kastrup til Torino--Forventet hjemkomst lørdag 10/3 kl. ca. 16.15 til 

Kastrup fra Torino. Transfertid fra Torino til Cervinia er ca. 1½ time.             Hilsen Holbæk Skiklub/Kristian 
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