Østrig 2019
Stadl Kreischberg

Østrigsturen 2019
Hermed får du en masse informationer om årets tur til Østrig. Hvis du savner oplysninger om noget, så spørg
endelig…
Adresse

Hotel Lercher, Schwarzenbergstrasse 16, A-8850 Murau, Österreich
Tlf: 0043 35322461 Fax: 004335323694
e-mail: hotel.lercher@murau.at
www.lercher.com

Afrejse

Elever bliver på skolen fredag. Vi kører fra skolen lørdag d. 19. januar omkring
kl. 12.00 Vi pakker bussen- kun bløde tasker, IKKE kufferter, fra omkring
middagstid, vær klar til at give en hånd med, hvis du bliver bedt om det

Besøg

Der gælder de samme regler for besøg som hjemme på skolen. Vis hensyn til
dine kammerater. Man kan godt trænge til ro og hvile på en skitur. Det er ikke
tilladt at have besøg på hotellet af udefrakommende.

Brandalarm

Hvis brandalarmen lyder, forlades hotellet hurtigst muligt. Generelt pas på,
brandalarmer kan være følsomme. En falsk alarmering kan være bekostelig i
Østrig op til 1.000 Euro. På 1.dagen undersøger vi, hvordan brandsikkerheden er
og orienterer dig om brandslukningsudstyr, flugtveje mm.

Busregler

Af sikkerhedsmæssige grunde skal du sidde på din plads med næsen i
kørselsretningen – sikkerhedsselen skal benyttes hele tiden. Benyt
affaldsposerne på gangen. Ingen chips i busserne! Bustoilettet er kun til
nødstilfælde, benyt primært toiletterne på rastepladserne, når vi holder pauser.
Toiletbesøg koster 70 cents, hvoraf 50 cent refunderes ved køb i kiosken.
Chaufføren/lærerne bestemmer styrken på musikken og hvad der vises af film.
Lyset slukkes ved sovetid og der skal være ro i bussen. Husk, du skal være
udhvilet ved ankomsten til Østrig, for at få noget ud af den første skidag. Det er
en god ide at medbringe en lille pude, samt et tæppe til køreturen.

Busselskab

Thies Bustouristik
Georgswerder Bogen 4, 21109 Hamburg
info@thiesreisen.de, www.thiesreisen.de
+49 (0)40 754 00 66

Dagsprogram

7.30 Morgenmad.
8.30 Afgang med bus til skiområdet
9.45 – 11.45 Undervisning på skihold
11.45 Pause
14.00. – 15.30 Undervisning på skihold
16.00 Sidste med gondol og afgang med bus til hotellet
18.00 Aftensmad i spisestuen (krydses af værelsevis)
19.30 Aftensamling (bl.a. med sang og info om skihold)
21.30 Man er på eget værelse – lærerne kommer rundt
22.00 Ro på hotellet

Energidrik

Det er ikke tilladt at medbringe eller købe nogen former for energidrik på turen.

Hjemkomst

Vi forventer at være hjemme på skolen fredag d. 25. januar kl. ca. 12.00 Derefter
er der hjemrejse til en fortjent forlænget weekend. De skal være tilbage tirsdag
d. 29.januar. senest kl. 10.00. Undervisningen starter umiddelbart efter.

Hotel

Senge og andet inventar skal behandles ordentligt. Det er derfor f.eks. ikke tilladt
at hoppe i sengene, farve/klippe hår eller på anden måde risikere at noget bliver
ødelagt. Inden man forlader værelset om morgenen, sørger man for, at sengen er
redt og at ens tøj ikke ligger og flyder på værelset.
Det er ikke tilladt at bruge hustelefonen, hverken internt eller eksternt.
Vis hensyn overfor hotellets andre gæster.

Kontakt

Det er muligt at bruge sin mobiltelefon i Østrig, hvis den er tilmeldt
udlandstelefoni – pas på med mobiler og deres opdatering. Hvis dine forældre får
brug for at komme i kontakt med os, kan de kontakte Bjarne Flyman på
Tlf.: 61 27 72 74 i tidsrummet 18.00 – 19.00.

Køresyge

Har man tendens til at blive køresyg, skal man selv sørge for at medbringe
køresygepiller hjemmefra, disse skal ofte indtages en time før busafgang.

Liftkort

På førstedagen får du udleveret dit liftkort. Noter nummeret ned, samt nummeret
på dine ski og opbevar sedlen et sikkert sted. Kan med succes tages et billede og
have liggende på mobilen. Liftkortet erstattes IKKE ved bortkomst og et nyt
skaffes for egen regning, så pas godt på det – lad det IKKE ligge på hotellet, men
ha´ det i lommen. Har du problemer med liftkortet, henvend dig til Bjarne.

Madpakker

Hver morgen er der mulighed for at tage en østrigsk madpakke på hotellet inden
afgang til skipisterne. Medbring en drikkedunk hjemmefra og en lille rygsæk.

Mobil/Ipad

Pas godt på medbragte elektroniske dimser, skolen yder ingen erstatning for evt.
bortkomst eller skader.

Morgenmad

Man møder værelsesvis og bliver krydset af, inden man finder en plads. Der står
varm kakao på bordene, man går selv til buffeten og henter sin mad. Tag ét
rundstykke ad gangen. Der står et rullebord, hvor du skal sætte dit brugte service.

Opgaver

Alle elever har én opgave på turen, det skulle være til at overskue.

Pakkeliste

Se den på sidste side. Brug den, når du skal pakke. Der bliver ikke brug for ret
meget alm. tøj, da du jo har skitøj på det meste af dagen. Kun blød taske, IKKE
kuffert. Husk at fordele din bagage, så du har nødvendige ting med dig i
håndbagagen inde i bussen.

Pas

Tjek, at du har gyldigt pas. Medbring dit pas søndag d. 13. januar og aflever det
til tilsynslæreren. Du får det udleveret inden
afrejsen.

Penge

Du er selv ansvarlig for veksling af penge. I Østrig
anvendes euro. Du skal kun bruge lommepenge
dernede, alle måltider er inkluderet. Lad ikke dine
penge ligge og flyde på værelset.

Piller og plaster

Sørg selv for at medbringe nødvendig medicin.
Tilsynet har i nødstilfælde hovedpinepiller. Medbring selv elastikbind, hvis du
plejer at have behov for det.
Plaster udleveres ligeledes af tilsynet.

Regler

Der gælder de samme regler på turen, som derhjemme. Såfremt du med din
opførsel væsentlig overtræder skolens regler, vil hjemsendelse fra Østrig ske
for egen regning og på dine forældres ansvar

Sangbog

Vi medbringer DGI sangbogen fra Alrummet, som vi hver aften til aftensamling
synger fra – det er muligt at komme med ønsker fra den.

Sengetid

Værelset kl. 21.30 og lærerne kommer rundt og siger godnat. Det er ikke tilladt at
forlade sit værelse derefter, med mindre man skal have fat i Bjarne. Der skal
være ro på hotellet kl. 22.00. Husk, at du og dine værelseskammerater skal være
frisk til at stå på ski dagen efter.

Skiområdet

Skiområdet er både for begyndere og øvede. Der er forskellige lifter og pister af
varieret sværhedsgrad. Du kan se mere om både lifte og pister på
www.kreischberg.at

Skiskole

Du vil modtage undervisning af skolens lærere både formiddag og eftermiddag.
Det er vigtigt at møde præcis til al skiundervisning. Undervisningen skal følges.

Skiudstyr

Skihjelm er inkluderet i udstyret og alle skal køre med hjelm.
Der er ikke længere, end du kan gå i dine skistøvler, men en god idé er det at
medbringe en rygsæk til skiftesko. Ski eller snowboards opbevares på skibakken
og støvlerne i hotellets skistald.
Det er vigtigt at huske nummeret på sine ski. Hvis du ikke kan finde dine egne
ski, må du ikke bare tage nogle andres. De er indstillet efter vægt og færdigheder,
så det kan medføre skader. Er der problemer med de lejede ski, så snak med en
lærer om det. Husk, du er selv ansvarlig for dine ski, stave og hjelm.
(Skriv numrene op og tag evt. et billede af dine stave). Du skal stille din ski og
stave ordentligt i skistalden. Du får en strips til dine ski med dit elevnummer på.
Støvler og hjelm tages med til hotellet. Du skal selv erstatte evt. bortkomne
lejede effekter.

Skiregler

Skiløb foregår kun på de afmærkede områder, IKKE offpiste. I pausen midt på
dagen må du stå uden din lærer, men kun på de pister, du har fået lov til at
køre på, af den af VORE lærere, der er tilknyttet dit hold. Af
sikkerhedshensyn skal du køre sammen med mindst 2 andre. Er I på 3 forskellige
niveauer, er det altså det laveste niveaus pister, I kører på. Hvis reglerne
overtrædes, inddrages dit liftkort i pauserne. Ved evt. skader er hjemtransport
dækket af egen - eller af skolens forsikring.
Vis hensyn overfor alle, du møder.

Spa

Der er et spaområde, hvor man kan komme ind med værelsesnøglen – husk at
rydde op efter dig selv. Der vil blive lavet pige- og drenge tider, så før det - ingen
adgang. Hvis det ikke overholdes, lukkes området. Spørg evt. i receptionen til de
steder, som koster penge.

Spil

Spil kan lånes ved tilsynslærerne.

Sygdom

Skulle det umulige ske, skal du henvende dig til tilsynslæreren ved restauranten
kl. 7.30.

Sygesikringsbevis

Du skal medbringe både det gule og det blå sygesikringsbevis. Begge kort skal
du opbevare på dig hele tiden

Ting du skal have med:





Sygesikringsbeviser – både det gule og det blå bevis.


Handsker



Varmt tøj

Gerne lånt skitøj – det er ikke nogen modeopvisning





Pas

Varme sokker – gerne med uld

Vaseline til læber og kinder er godt og billigt

Lille rygsæk til madpakke og drikkelse, evt. skiftesko.






Drikkedunk



Toiletsager

Badesandaler / Indesko
 Evt. Badetoj
Solbriller og/eller skibriller


og

 Rigeligt med godt humør

OBS:
Såfremt du med din opførsel væsentlig overtræder skolens regler på skolerejsen, vil
hjemsendelse fra Østrig ske på egen regning og dine forældres ansvar.

