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FÖR GOURMANDEN,
FÖR UPPTÄCKAREN &
FÖR PUDERÅKAREN
Få en gastronomisk upplevelse, förgyllt med vinprovning, champagneprovning och mingel i
“vintersportens St Tropez”. På Nortlanders Gourmetresa flygs hemliga toppkockar ned till
den nylanserade destinationen Courchevel, för att erbjuda en semesterupplevelse utöver
det vanliga. Gäster flygs direkt från Arlanda, Kastrup eller Landvetter till Grenoble eller
Chambéry. Utöver 5 dagar av kulinariska matuppelser, inkluderar resan en session med
sportmassage och arrangerad after-ski.
För de som önskar en kulinarisk upplevelse i Alperna men i ett kortare format, erbjuds Lilla
Gourmetresan. Här får gäster uppleva 3-4 dagar av gastronomiska upplevelser från det
franska köket i soliga La Rosiere. Även här tillagas det breda utbudet av specialiteter av ännu
hemliga toppkockar. Vilka toppkockarna är, avslöjas senare under hösten.

Kom i julstämning i Alperna
Upplev en hemtrevlig julinspirerad 3-rätters meny serverat bland snöbeklädda alptoppar,
tillsammans med Nortlanders Julbordsresor. I denna paketresa välkomnas alp-entusiaster
till en upplevelse utöver det vanliga i Österrikes hjärta. Med Nortlanders julbordsresor bjuds
gäster in till 3-stjärniga hotell belägna i snösäkra St. Anton eller Ischgl. Här kan både företag
och privatpersoner uppleva 2-3 dagars skidåkning toppat med Alpernas bästa after-ski.
Julbordsresan inkluderar direktflyg från Arlanda, transfer samt liftkort.
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Inför vintersäsongen 17/18 fortsätter vi succén med skidresor med
tema. Vi kan stolt presentera 5 exklusiva temaresor: Gourmetresan, Lilla
Gourmetresan, Julbordsresor, 1 Week 2 Destinations och Blacksnow
Powder Week.
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Öva dina offpist-kunskaper
I samarbete med Blacksnow, en av Nordens ledande snowboard och freestyle-butik
lanserar Nortlander Blacksnow Powder Week. Efter två succéfyllda säsonger, återkommer
resan som lockar puder-entusiaster till ett av världens bästa skidområden - St Anton am
Arlberg. Här bjuds skidåkare och boardare in till en upplevelse tillsammans med personliga
guider, den danska freeridern Martin Schøber samt professionella bergsguider från EMG
Mountainguides.
Hela Hotel Edelweiss abonneras för Blacksnow Powder Week, där deltagare erbjuds
halvpension och kvälls-workshops med lavinsäkerhetsträning, fokuserat på utrustning och
teknik. Resan inkluderar direktflyg från Arlanda, Göteborg och Köpenhamn till Innsbruck.
Utöver detta ingår liftkort och lavinutrustning samt exklusiva erbjudanden på offpist- och
freeride utrustning.

Samtliga temaresor har officiell försäljningsstart i september.
Upptäck mer under www.nortlander.se/specialresor
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Upptäck två av världens bästa skidområden, på en vecka. Nu erbjuds alla skid- och
snowboardåkare, möjligheten att utforska både Ischgl och St Anton tillsammans med
Nortlanders koncept 1 Week 2 Destinations. Från Arlanda, Göteborg, Köpenhamn och
Umeå flygs gäster direkt till mer än 500 km pist, hotell med halvpension och personlig guide.
Transporten mellan Ischgl och St Anton sker efter halva veckan med bekväma VIP-bilar.
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Testa två destinationer på en och samma vecka

