Skitouring i Alperna
Vi åker skidor i Alperna, går med lätt packning mellan stugor uppe i bergen, äter god
mat och njuter av livet. I vilket land och i vilka berg vi rör oss beror helt och hållet
på de då rådande omständigheterna. Exempel på potentiella områden kan vara
Nevaché, Monte Rosa, Leukerbad, omådet kring St Bernand klostret… Vi träffas i
Chamonix kvällen innan och sedan drar vi vidare därifrån. Vi bokar boendet uppe i
bergen, resten bokar deltagarna själva.

Tidpunkt: fem dagar; xx-xx april 2017 (datum kommer senare)
Plats: Alperna (träff i Chamonix kvällen innan), rådande omständigheter avgör vart vi åker.
Avgift: 700 euro kursavgift och 240 euro för stugboende som vi bokar (samt kostnader för resor,
kost och logi i dalen).
Instruktör: Josef westerlund
Innehåll: Vi går från stuga till stuga. Vi kommer att titta påhur vi rör oss på ett smidigt och
trevligt sätt i alpin miljö i alperna, lavinkunskap, navigering. Fokus ligger på toppturande och
åkning.
Personlig utrustning: Toppturs utrustning, 40 liters ryggsäck, Stugturspackning (inget kök,
sovsäck eller mat), luncher/snacks.
Kontaktuppgifter och anmälan: josef.westerlund@kvarnen.fi, Tel: +358 50-3775860
Minimi antal deltagare: 4 personer max 8 personer ( Max 6 deltagare på en guide) Om gruppen
blir större än 6 deltagare kommer vi att vara två guider.
Dead-line för anmälan: 1 November 2016
Avgiften faktureras: Efter sista anmälningsdatum
Allmänna villkor för avbokning: Om avbokningen sker mer än 40 dygn före startdatum betalas

hela avgiften tillbaka, bortsett från 50 euro i expeditionsavgift. Om avbokningen sker 20-39 dygn
före startdatum betalas halva avgiften tillbaka. Om avbokningen sker 1-19 dygn före startdatum
får man inget tillbaka. I vissa fall kan specifika avbokningsvillkor bli aktuellt, men då meddelas
det inom ramen för respektive kurs/resa.
Övrig praktiskt information:
-

Deltagarna står själva för de försäkringar som behövs.
Behöver du hyra utrustning kan det löna sig att höra av sig till den ansvarige för tips om
var man kan hyra.
Mer detaljerad praktisk information får deltagarna när det närmar sig.

