
Ekstra rabat på vintertur med IFA til Rauland uge 10 

 

Busrejse fra Kolding tidlig morgen søndag d.1. marts. Der bliver købt et smurt rundstykke til turen.  

Vi kører fra Koldig kl. 03.30 

Sejlads fra Hirslhals kl.09.00 med ankomst 

i Langesund kl.13.30. Herfra vil der være 

ca. 4½ times kørsel til vores hotel, hvis 

vind og vejr tillader det.  

 

Hotellet ligger ca.3 km fra alpincenteret og 

skibussen kører lige uden for døren. I 

nyder alle Jeres måltider i hotellets 

hyggelige restaurant 

 

Der er ligeledes en lille skilift lige 

overfor hotellet, der kan benyttes til 

alpincenteret! 

Morgenmadsbuffet kl. 08.00 – 09.30 
alle dage / TILKØB: Selvsmurt 
madpakke 55,- pr. pers. pr. dag – 
bestilles forud og smøres ved 
morgenmaden. 

Middagsservering kl. 19.00 –  20.30 
alle dage eksklusiv drikkevarer.  

 

 

Hotellet har et dejligt spa og wellness område, som man frit kan benytte sig af efter endt skidag.  

Her findes sauna, dampbad og swimmingpool, samt muligt 

tilkøb af diverse personlige behandlinger.  

Disse kan bestilles i receptionen på hotellet. Bemærk – det er 

egenbetaling.  

Som altid er der langrendsundervisning og yogastræk hver dag.  

Så har man ikke prøvet at løbe langrend, er muligheden der nu 

for at lære det. 

 

På langrendsløjperne kan der laves rigtig gode vandreture. 



Rauland Høgfjellshotell er indrettet i hyggelig norsk stil og man mærker varme og sjæl i huset så snart man 

træder ind. Værelserne er store og rummelige, alle indrettet med bad, toilet og tv. Indretning og stil kan være 

forskellig fra værelse til værelse. Det samme kan gøre sig gældende for værelsests størrelse.  

 

 

Rauland består af et kæmpe net af langrendsløjper, 

samt tre alpine ”vintersportsteder” med i alt 18 lifter til 

løjper der både kan udfordre den rutinerede skiløber og 

imødekomme den mindre erfarne skiløber. Ved 

hovedliften ligger en café / varmestue, hvor man kan 

tage et lille hvil og nyde en varm kop ”et eller andet”.  

Hotellet giver direkte adgang til løjpenettet, der tilbyder 

hele 150 km langrend – lige uden for døren.  

Se den flotte film på You-Tube - Helikopterfilm, vinter 

 

I forbindelse med rejseforsikring – tjek da dine muligheder samt lovgivningen på området her: 

https://www.norden.org/da/om-samarbejdet-1/nordiske-aftaler/aftaler/social-

ogsundhedsspoergsmaal/nordiskkonvention-om-social-sikring-1 

 

Afgang fra Kolding søndag den 1. marts 2020 kl. 03.30 

   fra: Jens Holms vej 5 (overfor Godset). 

Bussen pakkes fra kl. 03.30 

Afgang fra Rauland 7. marts (afhængig af vejret) 

Ankomst til Kolding lørdag 7. marts 2020 kl. ca. 22.30 

Transport i moderne **** luksus bus t/r inkl. færge fra Hirtshals 

http://www.youtube.com/watch?v=rA6A3g1ra2g&feature=channel&list=UL
https://www.norden.org/da/om-samarbejdet-1/nordiske-aftaler/aftaler/social-ogsundhedsspoergsmaal/nordiskkonvention-om-social-sikring-1
https://www.norden.org/da/om-samarbejdet-1/nordiske-aftaler/aftaler/social-ogsundhedsspoergsmaal/nordiskkonvention-om-social-sikring-1


6 overnatninger - ½ pension (morgen og aften) 

 

Rengøring og linned samt håndklæder. 

 

PRIS KUN 4.400,- KR. 

Tilmelding og betaling af depositum, samt tilkøb af diverse. 

PARKHALLEN - torsdag d. 7. november kl. 14:30 

VAMDRUP - onsdag d. 6. november til Vibse. 

 

Turen gennemføres ved min. 40 tilmeldte. 

 

Madpakke (smør selv) 55,- kr. pr. dag 

Pris for frokostbuffet 137,- pr. person /  morgenbuffet 111,- pr. person  

(På færgen tur/retur) 

 

Depositum 1000,- kr. 

Enkeltværelsestillæg 700,- kr. 

BEMÆRK de lave priser på alle tillæg  

 

                                         Liftkort – Pris 1200 Kr. 

 

 



 

 

https://www.skisport.dk/pistekort/rauland/ 

 

HUSK – Vinterturen er også for dig, der blot vil nyde vinteren og naturen uden ski  

 

https://www.skisport.dk/pistekort/rauland/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwv8Xz1pbdAhVMUlAKHdXADaUQjRx6BAgBEAU&url=https://visitrauland.com/vierli/&psig=AOvVaw0hzUXsH9q6iwPTb6xQOVbZ&ust=1535783867773267

