SKIDRESA TILL HIMOS

Vad skall du göra på sportlovet? IDE!
IDE! – kom med och skida till Himos!
Kom med och upplev en rolig dag i skidbacken. Vi ordnar två dagsresor till Himos skidort på sportlovet
2018. Vår buss kör dig från Borgå direkt till backen, kan det vara lättare!
Datum: lördag 17.2 och 24.2.2018.
Start kl. 8.00 vid Borgå turisthållplats, Fredsgatan 20 – vi är tillbaka i Borgå ca kl. 19.30.

Hoppa på bussen och njut av en dag i backen!

Himos:
Himos erbjuder södra och mellersta Finlands längsta backar. De har 21 backar och 15 liftar.
Det finns ett stort urval av skidbackar som passar hela familjen. Kom ihåg att barn under 7 år skidar gratis. Alla barn
backar är gratis.

Liftar

Backar
•
•
•
•
•
•
•

21 st. + övergångsställen (belysta och snöade)
Mountain Dew Snow Park, Rail Park ja Streettis
Största höjdskillnaden 151 m
Längsta backen 950 m, Västerleden 1200 m
Backar totalt ihop 13,1 km
Pulkabacke
http://www.himos.fi/rinteet/rinnekartta

•

15 st, varav två är stolliftar

•
•

Lift kapasiteten 18 920 pers/timme
Fyra gratisliftar för nybörjare
2 st släpliftar, mattliftar ja bandlift
Barn under 7 år med hjälm skidar gratis med
föräldrana.

•

för mer information: mi.saxen@porvootours.fi tel 019 574 2200 mån-fre 9-16

Tillåten skidutrustning
Slalomskidor, telemark, snowboard, snowblade, monoski.
Skidspår
•
•

20 km (belyst 5,9 km)
Förbindelse med Jämsäs skidspår (n. 100 km)

http://www.jamsa.fi/images/asukkaille/Liikunta_ja_nuoriso/Himosladut.pdf

Priser:
Vuxna

64 € /person

Barn 7-11 år samt senior 65+

50 € /person

I priset ingår: bussresorna, dagskort till Himos skidbackar och moms.
Extra:
Du kan också hyra skidutrustning:
Vuxna
33 € /person
Barn 7-11 år samt senior 65+
22 € /person
Paket: slalom, telemark, snowboard eller terrängskidor. Paketet innehåller pjäxor, skidor/board och stavar. Hjälm till
vuxna + 5 €/dag, barnens hjälm gratis vid hyrning av paket.
Mat:
13,90 € /person
Riklig lunchbuffé (lunchmenyn byts dagligen) 2 varmrätter, sallad, bröd, mjölk/vatten, kaffe/te/kakao.
Kom ihåg att samtidigt meddela eventuella mat-allergier.
eller: fem (5), åtta (8) eller tio (10) euros restaurangkuponger.

Anmälningar senast: 1.2. 2018
Anmälningarna är bindande och fakturering sker på förhand. Vänligen meddela ditt namn, mobilnummer,
faktureringsadress (post eller e-post).
Observera: resan förverkligas om minst 25 resenärer deltar.

för mer information: mi.saxen@porvootours.fi tel 019 574 2200 mån-fre 9-16

