
Aktiv ferie i Schladming
Tag vandrestøvlerne på eller spænd

cykelhjelmen, og oplev storslået natur i maj og

september. 

Følg QR-koden, og find yderligere information og 

kontaktoplysninger på pensionatet. Du booker dit ophold ved at 
kontakte Jørgen Kronborg, tlf +4560742046, mail: jkronbog@gmail.com

Chalet Planai

Vandreruter

Mountainbikeruter Cykelruter

Golfclub 



Overnatning samt halvpension

Turistskat 

Under jeres ophold bor I på et skønt lille pensionat, Chalet Planai,
lidt op ad bjerget ved byen Schladming. Her vil I opleve en

afslappet atmosfære, hvor Marianne og Kai vil forkæle jer med
hjemmelavet mad lavet fra bunden med gode råvarer. 

Prisen er inkl.:

          - 2-retters middag efter kokkens valg inkl. 1 genstand.
          - Morgenmad. En blanding af hjemmelavede lækkerier,
             friskbagt brød og østrigske specialiteter. 

 
Der er mulighed for at købe madpakke og drikkevarer 

til jeres tur ud i de østriske alper. 
 

Overnatning betales forud for ankomst ifm. booking. 
Halvpension og turistskat betales ved afrejse fra Chalet Planai. 

 
Det er muligt at leje el-mountainbikes.

Dette skal oplyses ved bestilling.

Når sneen smelter i det tidlige forår, dukker et grønt landskab op, der

byder velkommen til aktiv ferie. Området har vandrestier,

landevejsdistancer og mountainbikeruter, der venter på at blive

udforsket lige uden for døren. 

 

Snør dine vandrestøvler og fyld vandflasken op. Følg QR-koden på

bagsiden, og udforsk oversigten over vandrestier i området. Find din

favoritrute og nyd naturen i højden. 

 

Området er samtidig ideelt til cykelentusiasten, og har både kendte

mountainbikeruter og udfordrende landevejsdistancer. Spænd

cykelhjelmen og tag på tur. Du kan fx køre "Down -hill" i Schladming på

et af Europas mest kendte spor. Følg QR-koderne på bagsiden, og find

ruten, der passer bedst til dig. 

 

Sommerpisterne omkring Chalet Planai byder på mange forskellige

aktiviteter til dig, der gerne vil have en aktiv ferie. Området har bl.a. en

naturskøn golfbane, se mere via QR-koden.

Pris

Pris pr. person

3 døgn

5 døgn

7 døgn

Enkelt vær. 

335 euro 

532 euro 

732 euro 

Delt DB vær.

245 euro

390 euro 

535 euro

Vælg 3, 5 eller 7 overnatninger


