Program til ØCC´s 40 års jubilæumsvinterrally:
Lørdag 25.02.2017
Forslag: Oplev det 14” Nostalgiskiløb fra kl. 11 til kl. 15. Cirka 200 personer deltager i
”gammeldaws” skitøj og ski. Starter kl. 11 ved Hotel Lebzelter. Kl. 13-14.30 løbes der i
området ved Schmitten omkring Breiteckalm. Præmieoverrækkelse kl. 15 ved Breiteckalm.

18.30 Velkomstdrink i restauranten med efterfølgende 5 retters velkomstmenu ex.
drikkevarer.
Søndag 26.02.2017
Forslag: Nyd det smukke snelandskab med en dag på bjerget Schmittenhöhe eller
Kitzsteinhorn i Kaprun – enten til fods eller på ski. Eller prøv Rodelbahnen i Kaprun og mærk
suset når du ræser ned at skinnebanen i kælk.
Kl. 10 er der mulighed for at deltage i gymnastik med Thera-Bånd med Mandi i
fitnessrummet.
Kl. 11.30 Flot langrend tur med Mandi med undervisning i langrendsteknikker. Medbring
selv langrendsudstyr. Mødested Hotelreceptionen.
Kl. 15 er der mulighed for at deltage i spinning for nybegynder og øvede i fitnessrummet
med Mandi.
Mandag 27.02.2017
Forslag:
Kl. 10 Guidet byvandring i Zell Am See. Mødested: Zell Am See rådhus,
Brucker Bundesstrasse 2, Zell Am See. Det er gratis at deltage.
Kl. 10 Guidet sneskovandring på vores lokale Brucker bjerg. Medbring venligst
mad og drikke da der ikke er nogen forplejningsmuligheder undervejs samt gode
sko/støvler. Campingpladsen stiller snesko gratis til rådighed.
Kl. 16 Borgrundvisning på Burg Kaprun, Schlosstrasse 55, 5710 Kaprun.

Entre koster Euro 5. Det er ikke nødvendigt at reservere plads.
Kl. 16.30 Mulighed for at deltage i Fitnesstræning på alle redskaberne i
fitnessrummet. Mandi giver instruktion i hvordan maskinerne bruges.
Aperitifaften mellem 18-18.30 inviterer Familie Hofer os på en lille aperitif i
vinkælderen.
Kl. 19. Grillbuffet i restauranten med live-musik og dans. (ex. drikkevare)
Tirsdag den 28.2.17
Forslag:
Kl. 10 Vintervandretur til gasthof Kohlschnait. Vi går fra campingpladsen til Gasthof
Kohlschnait. Det går op af med kælke ad den sjove Brucker kælkebakke og
efterfølgende retur til campingpladsen.
Kl. 10 eller kl. 13 er der gratis guidet tur til Hohen Tauern National Park med en
guide. Fra Salzburgs højst beliggende udsigtspunkt ”top af Salzburg” går turen i gennem
Nationalpark udstillingen med 6 spændende info stationer om bjergets mystiske indre.
Mødested: Gletscherbahn Kaprun, Kesselfallstrasse 60, 5710 Kaprun. Tlf. +4365478621.
Kl. 16.30 Fitnesstræning med Mandi i fitnessrummet.
Ide !! Besøg Alpentherme Gastein – Europas mest moderne Alpine wellnesscenter på
32000 m2 md 360 graders alpepanorama. Saunaer med bjegsø, vandrutchebaner,
vandfald m.m.
Onsdag 1.03.2017
Forslag:
Kl. 10 Er der mave-ben-balle træning med Mandi i fitnessrummet
Kl. 11.30 Flot langrend tur med Mandi med undervisning i langrendsteknikker. Medbring
selv langrendsudstyr. Mødested Hotelreceptionen.
Kl. 15.30 Er der Curlingturnering ved campingpladsens badesø med flotte præmier 
Kl. 20 Kan du opleve det flotte Ski Show med lys, lyd, laser, video og ildeffekter ved
liftstationen Cityexpress i Zell Am See by. Fri entre. Mødested: CityXpess, Franz-WisgrillStrasse, Zell Am see.
Forslag:
Kl. 20 Schuhplatter aften på Jausenstation Unteraigen, Schaufelbergstr. 50, Kaprun.
Tilmelding nødvendig på +4365477277
Torsdag 2.03.2017
Kl. 10 Tag med til Neukirchen på Europas længste kælketur. Vi kører i egen bil og har
guiden Mandi med. Kælk koster 8 Euro og lejes ved liftstationen. En kælketur med Liften
koster Euro 11- Dagskort til kælketure koster 29 euro pr. person. Frokost på bjerget koster 15
euro pr. person.

Forslag: Tag på vintereventyr med damptog til Krimler Vandfaldet og gå med på guidet
fakkeltur. Afgang Kaprun 13.42 hjemkomst 20.39. Voksne koster Euro 35. Reservering på
+43656240600
Kl. 16 Spinning i fitnessrummet.
Fredag 3.03.2017
Forslag: Besøg Tauernspa i Kaprun – en fantastisk wellness- spa og svømmehal.
Kl. 10 Gymnastik med Mandi i fitnessrummet.
Kl. 11.30 Flot langrend tur med Mandi med undervisning i langrendsteknikker. Medbring
selv langrendsudstyr. Mødested Hotelreceptionen.
kl. 12.30 kan man deltage i fodring af de vilde dyr. Det tager cirka 2½ time og det er
nødvendigt af reservere pladser da max 10 personer kan deltager. Koster 15 Euro pr.
voksen. Tilmelding på schaufuetterung@gmx.at
kl. 13 kan du lære at skyde med bue og pil. Mødested Alpin-Schischule,
Augasse 5, 5710 Kaprun. Det tager cirka 2 timer. Tilmelding på +4365477562.
Koster Euro 19 pr. voksen.
Kl. 18. er der afskedsmiddag med forret, Fondue og dessert ex. drikkevarer i restauranten.
Lørdag 4.03.2017
Afrejse

Praktisk information:
OBS : Ønsker du at deltage i nogen af aktiviteterne skal du tilmelde dig i receptionen
inden kl. 20 aften i forvejen eller i forvejen hjemme fra !!!
Receptionen er åben:
Mandag-torsdag 7.30-20.
Fredag-søndag 7.30-22.
Restauranten er åben hele dagen til kl. 22. Pizza ”to go” kan bestilles og afhentes i baren.
Skipas kan købes i receptionen eller ved liftstationen.
Skiskole information og tilmelding dagligt i receptionen kl. 19.
Ski og langrendsudlejning: hos Hotel Lukashansl
Skibus: Afgang fra springvandet på campingpladsen
Wellness/spa på campingpladsen er åbent 14.30-21og er gratis at benytte. Nøgle
afhentes i receptionen.

Massage kan bookes i receptionen.
Campingbutikken er åbent 7.30-10.
Fitnessrummet er til fri af benyttelse. Chip til døren udleveres i receptionen mod et
pantgebyr på 5 Euro. (håndklæde og sportssko skal benyttes).
Høj hastigheds internet kan købes i receptionen. Surfstationen ved receptionen er gratis af
benytte.

Yderligere information om aktiviteter kan du finde på nedenstående link:
http://www.zellamsee-kaprun.com/vermieterservice/prospekte/16-17winter/erlebnis_ausfluge_winter_16_17_en_issuu.pdf
Bla. også med atv kørsel i sneen, pistenmaskine kørsel, sne go-karts samt naturligvis m.m.
Webcams for området:
http://www.zellamsee-kaprun.com/en/service/webcams
http://www.sportcamp.at/de/aktuelles/web-cam-p15.html

