
 

JP RESOR AB         

          HELSINGBORG 
  BUSSRESOR FÖR IN OCH UTLANDSTRAFIK    
  

SPORTLOVSRESA TILL ÖSTERRIKE 2022. 
 

DIREKTRESA I MODERN TURISTBUSS. 
 

För tjugofjärde året kommer JP RESOR att köra till LIENZ i OSTTIROL, om Coronapandemin 

tillåter. Ett snösäkert och solrikt ställe där vi nu under 24 år har haft underbar skidåkning och god 

gemenskap.  

 

Vårt liftkort gäller i 6 olika system som ligger runt Lienz. I staden, ligger 2 system. Det ena 

systemet är ”HOCHSTEIN”. Här åker bl.a. våra svenska tjejer i world cup vartannat år.  

I det andra systemet ”ZETTERSFELD” finns 6 liftar. Alla systemen är av varierande svårighetsgrad men 

alltid med ett par enklare backar. Barnbackarna ligger alltid uppe i systemet utom i St. Jakob. 
 

Du kan välja att åka i dessa system i Lienz eller följa med till något av de andra systemen.  

Pris för dessa turer är 3 € per dag och person. 
  
Resan vänder sig till familjer i alla åldrar och utgår från FILBORNASKOLAN i Helsingborg  

fredagen den 18 februari kl: 12.30 med ankomst till Lienz på morgonen den 19 februari då vi går 

direkt in till frukosten, som ingår i resan. Därefter har vi 8 hela skiddagar framför oss.  
 

Vi bor alla på ****-hotell SONNE TEL 0043 4852 633 11 mitt i Osttirols huvudstad Lienz,  

med cirka 13 700 invånare. Staden har allt en stad kan erbjuda om man nu inte vill åka skidor varje 

dag. Förslagsvis kan man strosa omkring på varuhusen eller i de små butikerna. Här finns det mesta. 
 

Återresa lördagen den 26 februari kl: 17.00. Åter i Helsingborg den 27 februari kl: 11.30. 
 

På hotellet har vi tillgång till följande rum: enkelrum 2 st. dubbelrum 14 st. trebäddsrum 3 st 

fyrbäddsrum 4 st. 1 st 5 bäddsrum. Eventuellt kan fler flerbäddsrum ordnas på hotellet.  

 

Ta inte med dig mer än vad du behöver. Tänk på eventuell övervikt i bussen.  

Ölbackar eller hela flak får ej medtagas varken på ut- eller hemresa. 
 

Att hyra utrustning i Lienz hittar du på Joachims skishop som ligger vid liften där vi åker första dagen. 
 http://www.joachims-skishop.at/images/Verleih-Preise-2020-2021-joachims-skishop-lienz.pdf 
 

VI ORDNAR MED LIFTKORTEN PÅ VÄGEN NER I BUSSEN. NI BETALAR KONTANT 

I  €URO TILL MIG NÄR VI KOMMER PÅ PLATS I ÖSTERRIKE. 

 

Senioren 1900-1956                  Vuxna 1957-2002            Ungdom 2003-2006   Barn 2007-2015 

 

6 DAGAR   243 €           270 €         203 €             135 € 

7 DAGAR   270 €           299 €         255 €  150 € 

8 DAGAR   292 €          324 €          243 €  162 € 

   

5 DAGARSKORT SOM GÄLLER 5 AV 7 DAGAR,  

Senioren 232 € Vuxen 257 €, Ungdom 193 € Barn 129 € 

 

Du anmäler dig till JAN PETTERSSON på jp@jpr.se eller telefonnummer  0708 434 282 
 

Efter anmälan har du tio dagar på dig att betala anmälningsavgift, för att din anmälan skall vara 

giltig. Avgiften på 400.- per resande, betalas in på bankgiro nr: 5093-5469 
 

Återstående belopp betalas innan den 15/1 2022. 
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Arrangören har rätt att inställa resa, som ej har tillräckligt antal deltagare eller blir inställd på 

grund av restriktioner från folkhälsomyndigheten eller att något land stänger sina gränser.. 

Resenären ska underrättas senast 14 dagar före avresedagen. Det av resenären inbetalda 

beloppet återbetalas. 

 

Arrangör är: 

JP RESOR AB  

SOFIEBERGSVÄGEN 91 B 

256 61 HELSINGBORG 

TEL 042- 24 24 02 MOBIL TEL 07 08 43 42 82 

E:MAIL jp@jpr.se 
 

Om något är oklart, så bara ring. 
 

Läs gärna om OSTTIROL på www.osttirol.at  ELLER www.lienzer-bergbahnen.at och klicka 

dig vidare till backar och annat om staden.                             
                     

I resan ingår: Direkt bussresa Helsingborg – Lienz t/r med båtresor, vägavgifter, inkvartering i 

rum alla med dusch/toa, fri wi-fi, TV/telefon, frukost och trerätters middag och moms.  

Dryck till middag tillkommer. 
 

Priser:  

Vuxen per person i dubbelrum     8 350.- 

Barn i flerbäddsrum 0-5,9 år betalar med två fullt betalande vuxna   3 100.-  

Barn i förälders rum mellan 6-17,9 år betalar med två fullt betalande vuxna  5 900.-  

Barn i eget rum mellan 6-17,9 år betalar     6 850.-  

Enkelrumstillägg      1 900.- 

Reservation för valuta- och skatteändringar, eller prisjusteringar som jag ej kan råda över. 

                                                                                         

JP RESOR har lagstadgad resegaranti ställd till kammarkollegiet. 

 

OBS! BEGRÄNSAT DELTAGARANTAL. 
 

 

 

 

 

 

VÄLKOMNA MED TILL EN SKÖN 

SKIDVECKA I UNDERBARA ÖSTERRIKE 
 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Jan Pettersson 

 
JP RESOR AB                     TELEFON 0708-434 282                            

JAN PETTERSSON                      HEMSIDA: jpr.se  E-POST jp@jpr.se 
SOFIEBERGSVÄGEN 91 B      BANKGIRO: 5093-5469     

mailto:jp@jpr.se
mailto:jp@jpr.se
http://www.lienzer-bergbahnen.at/
http://www.lienzer-bergbahnen.at/


S-256 61 HELSINGBORG    REG NR: 12-55 65 63-1339 

                

 


