
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrangement 

Skøn tur til Hovden Fjellstoge i Norge fra d. 28. februar – 6. marts 2021 

•Der er mange muligheder for både skifolk og gående. 

•Selv i disse Corona-tider må vi se fremad. Dette er en pakkerejse og kan 

derfor aflyses/man kan få indbetalte penge retur, hvis udenrigsministeriet 

fraråder rejse dertil. 

•Så tøv ikke med at melde jer til denne fantastiske tur, så vi har noget at se 

frem til og glæde os til. 

 

Dato:  28.02. – 06.03.21 
 

Pris: kr. 4.700, - pr. pers.  

Tillæg for enkeltværelse: Kr. 850,- pr. pers. 

Afbestillingsforsikring: Kr. 285,- pr. pers. (ved tilmelding) 

Liftkort Kr. 1080 – for 5 dage ved bestilling via hotellet (oplys ved tilmelding) 
 

Prisen inkluderer: 
•Transport i moderne turistbus, bemandet med erfaren chauffør 

•6 overnatninger i delt dobbeltværelse i hytter til 4-8 pers. m. sengetøj &    

håndklæder     

•Toilet/bad i alle hytter 

•Morgenmad og aftensmad inkl. dessert og kaffe 

•Mulighed for smør selv madpakker til frokost inkl. termokande m. kaffe/the 

•(Man smører selv madpakken v. morgenmaden!) 

•Slutrengøring 

•Indgang til Badeland og Spa 

•Færgeoverfart Hirtshals/Langesund t/r. - passagerer + bus 

•Kaffe/the i bussen ud/hjem 

•Kaffe/the og 1 rundstykke i bussen på udturen 

 

Se rejsebeskrivelsen -  og få styr på det praktiske 
  

Husk – som noget nyt, at alle deltagere skal være medlem hos IFA! 

Det betyder, vil du gerne have konen/kæresten/veninden/elskeren med, skal    de 

ved betaling af depositum betale 500 Kr. mere end allerede medlemmer. De må så 

også bruge IFA´s aktiviteter på lige fod med øvrige medlemmer. 

 
 

Teknisk arrangør: 

Nyborg Rejser, hvis generelle betingelser er gældende. 

Ulf Pilgaards sidste sæson i teltet 

Nyd en dejlig dag på Bakken 

Mød nogle af Korsbæks beboer 

      Norge 7 dage 2021 

Idræt for alle 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrangement 

•Turbeskrivelse: 

•Afgang fra Kolding til Hirtshals kl. 04.45 fra Fynsvej 49, Kolding søndag den 28. februar. Der vil være en lille pause 

undervejs med kaffe/te med et rundstykke. Vi skal med færgen til Langesund i Norge kl. 09.00. Forventet ank. til 

Hotellet/hytterne lige inde spisetid ca. kl.17.30. Efter indkvartering vil der være aftensmad med dessert og kaffe/te. 

•Som noget nyt skal vi denne gang bo i hytter af forskellige størrelser 4-8 personer. Det betyder også, vi selv kan 

medbringe evt. drikkevarer til indtagelse i hytterne. Alle måltider indtages på fjeldstuen, hvor vi også kan have 

fællessang, yogastræk og forskellige spil om aftenen eller anden hyggelig samværd. 

•Hver dag mødes vi til afterskiing i udvalgte hytter. 

•Med Vidmyr naturreservat og Otras mousserende vand som nærmeste nabo er Hovden Fjellstoge det perfekte 

udgangspunkt for mindeværdige dage i bjergene.  

•I vintersæsonen er der en gratis skibus til Hovden Alpincenter, og der er direkte adgang til Hovdens store 

stinetværk for dem, der ønsker at stå på langrend eller gå ture. Alle dage vil der være mulighed for at udfolde sig i 

dette Vinterparadis. Vores bus er også til rådighed hele ugen. 

•I Hovden er der en stor skøjtebane, forretninger og cafeer. 

•Her er også adgang til Spa og vandland i Hovden by, hvis sneen bliver for kold… ☺. Vi kan aftale at køre samlet 

derind og hjem. Eller gøre et hold på ski/gåturen og nyde det dejlige vandland. 

•Sidste dag forlader vi Hovden ved 9-tiden for at køre mod Langesund, hvor vi skal med færgen mod Danmark kl. 

14.30. 

• Forventet ankomst til Kolding ca. kl. 22.00. 

 

Tilmelding & betaling: 

Depositum Kr. 1800,- (+ evt. valgte tillæg)  

•Depositum og tilmelding efter først til mølle princippet senest 20. november ved overførsel til bank: 

• reg.nr. 5346 0302443 – eller til Mobilepay 64995 (skriv SKIDEP.) – Restbeløb forfalder 23. januar 2021. 

Ved indbetaling er det vigtigt du samtidig sender en mail til: ifa-kontor@ifakolding.dk, hvor følgende oplyses: 

-navn 

-fødselsdag  

•evt. andre ting; liftkort, leje af alpin eller langrendsudstyr, enkeltværelse, afbestillingsforsikring, mad på færgen ud, 

mad på færgen hjem. 

 

Minimum 40 deltagende. 

•Udover ovenstående er der langrendsundervisning og yogastræk hver dag, for dem der ønsker det.  

•Masser af fællesskab og hygge.  

•  

•Alle Corona-regler overholdes naturligvis. 

 

 

 

 

 

      Norge 7 dage 2021 

Idræt for alle 
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