
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Pakkeliste (kort version) 

Der bliver udsendt en særlig pakkeliste, men 
vigtigst er : 

• Pas + gyldigt blåt sygesikringsbevis 

• Kontanter (euro) 

• Varmt skitøj - gode vandtætte 
handsker! Halsedisse + skibriller 

• Læbepomade og Solcreme SPF +30 

• Madpakke og drikkelse til turen ned 

HUSK ! Pak ikke mere end nødvendigt 
– du skal selv bære bagagen ! 

 

Om skiområdet 

 

NYGY 10. 

Tine : 42360238  Lene : 60880667  Camilla : 30263206 

Mikkel : 22539917 Jakob : 29714751  Lone : 29632698 

 

Kontakt på turen : 
2. marts, efter skole til 

8. marts ca. Kl. 13 

Skitur 
2023 



 
 

Facts: 

Området ligger tæt på den italienske grænse og er derfor en charmerende blanding af Østrig og Italien. Det er højt 

beliggende og er kendt for sin snesikkerhed og mange solskinstimer. Sæsonen løber normalt fra november til sidst i 

april. Når skiene er klikket af, er der masser af mulighed for hygge og socialt samvær. For foden af hovedpisten, 

som nærmest forsætter ind i byen, finder I flere rigtig hyggelige butikker og cafeer med den klassiske alpehygge. 

Derudover er der rig mulighed for at tilbringe gode timer på jeres indkvarteringssted, som er i en klasse for sig selv. 

 

Informationer om 

turen Busturen 

Afgang Nyborg Gymnasium:  

Torsdag d. 2/3 kl. 14:45 

Forventet hjemkomst:  

Onsdag d. 8/3 kl. ca. 13:00 

Vi er lovet en  4* bus  med god plads. Vi ved 
ikke, om vi skal dele bussen med andre - det 
er der dog stor sandsynlighed for.  

Turen forventes at tage ca. 18 timer, og det er 
meningen, at der skal soves en del af tiden, så 
vi er friske til at stå på ski, når vi kommer 
frem fredag morgen. 

På busturen ned spiser I jeres medbragte 
madpakke (eller køber noget, når vi gør 
holdt) . 

 Nassfeld - Østrig 

Skiløbet 

ALLE skal undervises i skiløb/snowboard på 

turen. De første 2-3 dage er der planlagt 
skiskole.  

I inddeles på hold, så I får mest muligt ud af 
undervisningen. 

På tidspunkter hvor der ikke er 
skiundervisning, tilbyder nogle af lærerne fælles 
ture, men I kan også vælge at køre rundt i 
området selv. I så fald, er det en regel, at alle 

skal køre minimum 3 sammen. 

Inden man forlader skiområdet om 
eftermiddagen – møder man personligt op og 
bliver krydset af hos lærerne. 

 

Jugend Sports Hotel 

Leitner 
 
Blot 500 meter fra hovedliften ligger dette 

lækre og velfungerende ungdomshotel, som har 
egen skiudlejning i kælderen. Hotellet tilbyder 
extra god forplejning - i priser er der inkluderet 
helpension fra ankomst til afrejse. 

 
Alle værelser har plads til 6-8 personer og er 
med bad/toilet. På hver etage er der et 
opholdsrum, som gruppen kan benytte som 

samlingssted om morgenen og til spil og hygge 
om aftenen. Hotellet har derudover en stor hal 
med tre boldbaner, hvor der kan spilles 
fodbold, volleyball, basket og håndbold. 

Desuden findes der et område med billard, 
bordtennis, bordfodbold, storskærm m.m. 


