Åre 2022
YOUTH
Äntligen är det dags för Åre 2022! Vi är så laddade inför denna resa och hoppas att
du vill haka på! Vi åker den 20e februari och är hemma igen den 26e februari.
Däremellan åker vi skidor, dricker massor av varm choklad, myser framför brasan
och har god gemenskap. Vill du haka på? Läs infon nedan och anmäl dig idag!
Tid och plats:
Den 20e februari möts vi på Livets Ords parkering för avfärd mot Åre. Vi är åter i
Uppsala den 26e februari på Livets Ords parkering. Mer exakta avfärds tider kommer
på mejl närmare resan.

Priser:
Fakturan från Youth kommer ligga på 2995kr, i det ingår då bussresan dit och hem,
mat, boende. Denna kommer efter resan på posten. Vill man köpa något utöver
detta får man ta med sig pengar till detta. Skipass och utrustningen ingår INTE i
priset, så detta får man betala för själv. Närmare avfärd så får du ett mejl där du
bokar skipass och utrustning. Du måste då lägga in antalet dagar när du bokar ditt
skipass, man kan max boka skipass för 5 dagar och minst 1 dag. Skipassen och
utrustningen betalar du direkt på hemsidan. (OBS, invänta som sagt länk från oss
innan du bokar på hemsidan då du får en rabattkod och ingår då automatisk i våran
gruppbokning) För att se priser i förväg på skidor mm så går ni in på
https://www.skistar.com/sv/boka-online/Rental?r=2&p=20211209&du=0 men boka ej
ännu.
Packning:
Det ni behöver ta med er till resan är underlakan, påslakan och kuddfodral, bibel,
vattenflaska, gärna termos och varma kläder.

Boende:
Vi kommer bo i mindre stugor (max 3-4 personer) på en lägergård ca 20 min från
backen, vi åker buss till backen varje dag. Vi delar in folk i stugorna beroende på
vilka man annars brukar umgås med.
Hoppas vi ses!
Har du några frågor kan du alltid mejla Youth@livetsord.se
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