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REJSEINFORMATION 
Skiferie til Sverige (Säfsen) 

Før afrejse 
 

Medbring: Se Huskelisten under Praktiske oplysninger. 

 

Mad: 

Der er en restaurant i Säfsen, men hvis man selv ønsker at lave mad i hytten, skal man tage alt med 

hjemmefra, da der er ret begrænsede indkøbsmuligheder. 

 

Bagage: Da der er begrænset bagageplads i bussen er det kun tilladt at medbringe 1 alm. 

sportstaske/kuffert evt. 1 skitaske, 1 støvletaske og en lille taske til bussen. 

Bagage derudover vil ikke blive accepteret. Al transport/opbevaring af bagage er på eget ansvar. 

Ingen plastikposer med bagage. 

Hver hytte på medbringe 1 kasse med mad osv. 
 

Ved afrejse 
 

Afrejsetidspunkt: 

Det præcise afrejsetidspunkt kommer senere, men det forventes at blive mellem kl. 18:00 – 20:00. 

Husk at kontrollere bus nr. og afrejsetidspunkt på hjemmesiden inden afrejse, så I ved hvilken bus I 

skal køre med.  

 

Bussen: Det er tilladt at nyde egne drikkevarer i bussen. Bussen er røgfri. 

Ankomst 
 

Ankomst: Bussen ankommer til destinationen ca. kl. 06.00-07.00 (Ankomsttiden kan variere 

afhængig af trafikforhold og vejrforhold.) 

 

Indkvartering: Lige efter ankomst bliver hytterne fordelt, og nøglerne udleveret. 

 

Udlevering af udstyr/liftkort: Skiudstyr afhentes i skiudlejningen.  

 

Liftkortene vil blive udleveret senest. kl. 09:15. 
 

Hjemrejse 
 

Godkendelse af hytten: Hytterne skal afleveres rengjorte senest kl. 9:15.   

 

Hytten skal være tømt for bagage, og afleveres i rengjort stand inden kl. 9:15 til guiden der står for 

jeres hytte. 

Kontakt jeres guide for at få hytten kontrolleret, når den er klar til aflevering. Hvis alt er som det 

skal være bliver hytten godkendt. 

Hytter skal godkendes, da Säfsen ellers opkræver 2500,- i manglende slutrengøring. 

Derefter kan I enten gå op i restauranten og spise frokost. 

 

I står selv økonomisk til ansvar for hytterne og dens indbo indtil de er blevet godkendt af os, eller 

Säfsen´s personale. Alle skader/manglende rengøring skal betales inden afrejse. 

 

Bagagen: Der er mulighed for at stille bagagen i bussen fra kl. ca. 09:00, dog på eget ansvar. 

 

Afrejse: Bussen kører fra hytteområdet ca. kl. 13:00. 

 

Vi ønsker alle en god tur. Med venlig hilsen  


