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KORT OM REISEN
I januar 2020 går Hahnenkamm-rennen av stabelen for 80. gang i Kitzbühel, og SponsorLink inviterer deg
til å bli med på denne folkefesten! Se de tøffeste alpingutta på nært hold i denne beryktede og
anerkjente skidestinasjonen midt i alpinsirkusets Mekka. En folkefest uten sidestykke innen
vintersportens Formel 1!
Det regnes som en av de mest utfordrende alpinbakker i verden; Die Streif, og navn som Mausfalle,
Hausbergkante, Steilhang og Seidlalm er fryktet og respektert på en og samme tid. Hahnenkamm-rennet
er uten tvil det store høydepunktet i alpinsesongen. Vi kan love at det blir legendarisk!

På denne reisen for du med deg det meste av det beste; Super G på fredag, utfor på lørdag og slalåm på
søndag, tre overnattinger på COOEE Alpin Kitzbühler (eid av Hermann Maier og Rainer Schönfelder!) i
vakre St. Johann, og kanskje norske navn på toppen av resultatlista...
Kan man ønske seg mer?

DAG-TIL-DAG PROGRAM

TORSDAG 23. JANUAR: Avreise fra Gardermoen med Lufthansa klokken 11:24, med ankomst München
klokken 13:50. Ved ankomst blir vi hentet av egen buss som tar oss med til hotellet. Felles middag på
hotellet om kvelden.
FREDAG 24. JANUAR: Etter frokost reiser vi fra hotellet klokken 09:30 og drar til bakken. Super G starter
i dag klokken 11:30. Etter avsluttet dag i bakken drar vi tilbake til hotellet og har felles middag på kvelden.
LØRDAG 25. JANUAR: Dagen starter med frokost på hotellet før vi igjen setter kursen mot bakken
klokken 09:30. i dag er det den fartsfylte utforløypa som skal beseires! Rennet begynner klokken 11:30 og
nervene er i helspenn de neste timene. Tilbake til hotellet på kvelden.

SØNDAG 26. JANUAR: I dag må vi opp litt tidligere til frokost, da vi reiser fra hotellet allerede klokken
08:30. Vi er i bakken i god tid før 1. omgang av slalåmrennet starter 10:30. Vi er klare til start av 2. omgang
ca. 13:30 og etter en innholdsrik helg setter vi oss i bussen for retur til München rundt klokken 17:00. Vårt
fly går tilbake til Gardermoen klokken 21:00 og vi lander i Oslo klokken 23:25.

TAKK FOR TUREN!

FLYINFORMASJON

UTREISE TORSDAG 23. JANUAR 2020
FRA OSLO GARDERMOEN
11:25 – 13:50

Oslo Gardermoen – München

Lufthansa

RETUR SØNDAG 26. JANUAR 2020
FRA MÜNCHEN
21:10 – 23:25

München – Oslo Gardermoen

Lufthansa

PRIS/OVERSIKT

COOEE Alpin Kitzbühler Alpen
Pris per person i del av dobbeltrom/twinrom

Kr. 13.900

Pakkeprisen inkluderer:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Flyreise Oslo Gardermoen-München tur/retur
Buss München-St. Johann tur/retur
3 netter på COOE Alpin Kitzbühler Alpen
Frokost på hotellet hver dag
3-retters middag på hotellet torsdag og fredag
Publikumsbilletter til Super G, Utfor og Slalom (kan oppgraderes)
Transport til og fra renn
Reiseledere fra SponsorLink

Pakkeprisen inkluderer ikke:
➢ Andre måltider/drikkeenn beskrevet
➢ Annen transport enn beskrevet

BETALING OG AVBESTILLINGSREGLER

Tilbudet er basert på 30 reisende med avreise fra Oslo Gardermoen Airport.
Dersom det skulle bli færre deltakere forbeholder vi oss retten til å justere på prisen dersom det skulle få utslag på kostnadssiden.
Det er kundens ansvar å gjøre seg kjent med nedenstående vilkårog betingelser.
En eventuell bekreftelse av mottatt tilbud er en aksept og enighet av disse, og de vil til enhver tid være gjeldene for reservasjonen.
Se for øvrig Sentrale rettigheter etter Pakkereiseloven: Pakkereise, skjema 01 B.htm . (Husk også å legge ved skjema sammen med tilbud).
BINDENDE BESTILLING:
Bestillingen må gjøres skriftlig, primært per e-post.
Bestillingen er bindende for begge parter så snart den er bekreftet av oss, primært per e-post. Bekreftelsen kan også skje per post hvis du ikke
har tilgang til e-post.
BETALINGSBETINGELSER:
Hvis ikke annet oppgis gjelder følgende betalingsbetingelser:
Depositumfaktura på 30 % med forfall på 10 dager etter bekreftet bestilling og sluttfaktura på 70 % med forfall 90 dager før avreise.
Du vil motta alle fakturaene samtidig. Det vil tilkomme et administrasjonshonorar på Kr 90,- på sluttfakturaen.
Dersom reisen i sin helhet ikke er betalt innen forfall, forbeholder vi oss retten til å kansellere de produkter som er bestilt gjennom
SponsorLink AS.
AVBESTILLING MOT GEBYR
Ved avbestilling før mottatt bekreftelse:
Ved avbestilling etter mottatt bekreftelse og depositumsfaktura:
Ved avbestilling etter mottatt sluttfaktura:

Ingen gebyr
Ingen refusjon av depositum
Ingen refusjon

Dersom en reisende uteblir ved avreise eller er forhindret fra å reise p.g.a. manglende billetter, pass eller andre dokumenter,
belastes reisen i sin helhet. For øvrig henvises til Pakkereiseloven kpt. 4.

BETALING OG AVBESTILLINGSREGLER

NAVN
Vi trenger fullt navn (som skrevet i passet) på alle deltakere senest en måned før avreise.
Etter billettering tilkommer gebyr for navnendring dersom flyselskapet godtar endringen. Se for øvrig Pakkereiseloven §18.
AVBESTILLING VED FORCE MAJEURE
For avbestilling ved force majeure gjelder spesielle forskrifter:
Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres
krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er rimelig grunn
til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales
innbetalt beløp. Reisen kan ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som påberopes som grunn for avbestillingen
var eller burde vært kjent før bestilling.
ENDRING AV PRIS
Det tas forbehold om endring av pris som følge av valutakurser, fly- og transporttariffer, samt uforutsette skatter og avgifter som vi
selv ikke er herre over. Se for øvrig Pakkereiseloven §19.
GENERELLE VILKÅR
SponsorLink har ansvar for at elementene i pakken gjennomføres som planlagt.
SponsorLink har dog ikke ansvar for forsinkelser, mangler og uforutsette hendelser som måtte oppstå og som SponsorLink ikke
kan påvirke, eksempelvis som følge av vær- og føreforhold, arrangementsmessige forhold mv.
Den reisende har selv ansvar for å tegne nødvendige forsikringer/avbestillingsbeskyttelse og sette seg inn i eventuelle
visum- og vaksinebestemmelser.

Våre reiser gjennomføres etter Lov om Pakkereiser pr. 1.juli 2018 (Pakkereiseloven) og
Reisegarantifondet (RGF). Ved en eventuell tvistesak kan kunde henvende seg til Pakkereisenemda.
SponsorLink tar forbehold om at opplysninger kan bli endret før bekreftet bestilling.

