
NYHED!! hos Ruby Rejser/Ruby Cycling 

 
Öppet Spår 2017 

* Drømmer du om at køre Vasaloppet på langrend ski? 

* Syntes du, det er lidt svært at finde indkvartering til Vasaloppet?     

 

* Drømmer du om bare at sætte dig i en bus som så kører dig til startområdet og henter dig igen ved målstregen? 

* Vil du gerne slippe for den ”kø” man ofte oplever for at komme ud af startboksen ved Vasaloppet? 

 

Kan du sige ja til ovenstående , og født i 1998 eller tidligere – så har Ruby Cycling & Ruby rejser nu fået mulighed for at tilbyde dig 

startnummer, transport og indkvartering til Öppet Spår mandag den 27.02. 2017 

 

Periode: 25. februar til 28. februar 2017 

 

Indkvartering - Du kommer til at bo i “dele” hytter med 2-3 andre i Stöten ca. 30 km. fra Sälen. Vores hytter er 2-4 pers. hytter. 

 

Bustransport -  Bus med mulighed for opsamling i Jylland & på Sjælland 

 

Pris 

INTRO PRIS indtil 15. oktober 2016   Pris pr. pers. i delt  4 pers. hytte   Kr. 4.999,- 

Efter 15. oktober 2016  Pris pr. pers i delt  4 pers. hytte   Kr. 5.499,- 

Tillæg ved 2 pers. i hytten – Kr. 1.000,- pr. pers. 

Tillæg ved 1 pers. i hytten – Kr. 2.500,- pr. pers. 

 

I prisen er inkl.: 

 Transport tur/retur i hvilebus fra Danmark til Stöten, Sverige 

 Indkvartering i delt 2-4 pers. hytter i Stöten 

 3 x morgenmads buffet på nærliggende restaurant 

 1 x aftensmenu (søndag aften på nærliggende restaurant) 

 Køkkenkit (opvaskemiddel, karklud, toiletpapir, håndsæbe, rengøringssvamp) 

 Slutrengøring af hytte 

 Afhentning af startnumre i Sälen 

 Turledere på turen 

 Transfer til start og fra mål 

 Startnummer Öppet Spår, mandag 2017 

 

Ruby Cycling råder over 45 buspladser inkl. overnatning og startnummer. 

Dette sælges efter ”først til mølle” princippet.  

 

Tilmelding og spørgsmål  skal ske til Marianne Dupont på tlf. 46 97 55 66 – mail: marianne@ruby-rejser.dk  

eller Louise Thomsen på 46 97 55 69 – mail louise@rubycycling.dk 

 

Vi glæder os til at se jer   
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