Ownership
för dig som älskar att resa

Åres
finaste

lägenheter

Res på högklassiga
resorter över hela världen
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Semesterkoncepetet för dig
som
att resa

älskar

Som ägare i Holiday Club Ownership reser du med högsta
standard både till Åre och runtom i världen.

Hur kan hela världen bli din bara för att du äger en andelslägenhet i Åre? Jo, genom vårt smarta
semesterkoncept Ownership, så kan ditt ägande förflyttas till just den plats där du vill semestra. Det
innebär att du drar nytta av din investering både när du besöker Åre och när du semestrar utomlands.

www.holidayclub.se/ownership
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Det är din

lägenhet men vi

sköter allt det praktiska

Holiday Club Ownership betyder lite mera plats och högre
standard på alla dina semestrar. Både i Åre och resten av världen!
Dessutom är det väldigt flexibelt.
Våra strandhus och lägenheter ligger bredvid hotellet på Åre strand. Inredningen är
vald med största möjliga omsorg och lägenheterna är fullutrustade med disk- och
tvättmaskin, bastu och braskamin. Utanför din dörr finns badbryggor, sandstrand
och kanotuthyrning. Eller skidbuss, längdspår och skotrar. Oavsett säsong bor du
mitt i händelsernas centrum. Här hittar du alltid stora upplevelser, Året runt.
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>> Fullt utrustat kök med moderna vitvaror
>> Rymligt helkaklat badrum med bastu, tvättmaskin och torktumlare
>> Vardagsrum med panoramafönster, öppen spis, wifi, 42-tums tv med hemmabiosystem och dvd
>> Balkong eller uteplats med grill och utsikt över fjället och sjön

Lägenhet - 2 sovrum

Lägenhet - 1 sovrum

42" LED-TV med surroundljud

42" LED-TV with surroundsound

Torkskåp

Dryer

Tvättmaskin

Washing machine

Diskmaskin

Dish washer

Elgrill

Barbeque

Trådlöst internet

Wirelesst internet

Privat skid- & cykelförråd finns
utanför lägenheten

Private ski- & bike storage
outside the apartment

Lägenhet - 3 sovrum

42" LED-TV med surroundljud

42" LED-TV with surroundsound

Torkskåp

Dryer

Tvättmaskin

Washing machine

Diskmaskin

Dish washer

Braskamin/elgrill

Fireplace/barbeque

Trådlöst internet

Wirelesst internet

Privat skid- & cykelförråd finns
utanför lägenheten

Private ski- & bike storage
outside the apartment

Strandhus - 2 sovrum

42" LED-TV med surroundljud
Torkskåp
Tvättmaskin

Strandhus - 3 sovrum

Tvättmaskin
Diskmaskin
Öppen spis
Förråd för cyklar och skidor
42-tums tv
Trådlöst Internet
Torkskåp
42" LED-TV med surroundljud

42" LED-TV with surroundsound

Torkskåp

Dryer

Tvättmaskin

Washing machine

42" LED-TV with surroundsound
Diskmaskin
Dryer

Elgrill

Washing machine Trådlöst internet

Diskmaskin

Dish washer

Elgrill

Barbeque

Trådlöst internet

Wirelesst internet

Privat skid- & cykelförråd finns
utanför lägenheten

Private ski- & bike storage
outside the apartment

Privat skid- & cykelförråd finns
utanför lägenheten

Dish washer
Barbeque

Wirelesst internet
Private ski- & bike storage
outside the apartment

42" LED-TV med surroundljud

42" LED-TV with surroundsound

Torkskåp

Dryer

Tvättmaskin

Washing machine

42" LED-TV med surroundljud

42" LED-TV with surroundsound
Diskmaskin

Torkskåp

Dryer

Tvättmaskin

Washing machine Trådlöst internet

Diskmaskin

Dish washer

Braskamin/elgrill

Braskamin/elgrill

Privat skid- & cykelförråd finns
utanför lägenheten
Fireplace/barbeque

Trådlöst internet

Wirelesst internet

Privat skid- & cykelförråd finns
utanför lägenheten

Private ski- & bike storage
outside the apartment

Dish washer
Fireplace/barbeque
Wirelesst internet
Private ski- & bike storage
outside the apartment

www.holidayclub.se/ownership
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världen

Låt hela
bli ditt andra hem

RCI är världens ledande aktör inom semesterbyten och ger dig möjligheten att styra över din semestertid. Inom
RCI har du total flexibilitet och en värld av möjligheter.
Tillsammans med Holiday Club har RCI utvecklat konceptet Holiday Club Points som ger dig ännu fler valmöjligheter och ännu skönare
semester. Systemet är uppbyggt så att din Ownershiplägenhet är värd ett visst antal poäng, baserat på resort, lägenhet och vecka.
Som medlem kan du välja att använda dessa poäng för att byta till dig semestrar över hela världen.
Välkommen att uppleva hela världen!

>> RCI grundades 1974
och är världens
största förmedlare av
semesterlägenheter
>> Totalt har RCI flera
miljoner medlemmar
världen över
>> Förutom byten och
bonus-semestrar, ger
RCI rabatter på hyrbil
och mycket annat

www.rci.com
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Så enkelt fungerar

POINTS PARTNERS

Ownership

Som medlem i Holiday Club Ownership blir du delägare
i en bostadsrättsförening på någon av våra resorter.
Du kan alltid använda den vecka som du själv äger, men efterhand upptäcker många av våra medlemmar
den verkligt stora nyttan med RCI:s flexibla bytesmöjligheter. Du väljer själv var och när du vill resa, hur
många sovrum som behövs. All information finns samlad på RCI:s hemsida, och här gör du smidigt alla
bokningar. Enklare kan det inte bli!
Genom Ownership äger du din semestertid i en bostadsrättsförening
mitt i vintersveriges mest expansiva
område - Åre.

Med
point
s
d u a l få r
lt i d u
t
m e st
av d i n
vecka
!

UTÖVER DINA VANLIGA
POÄNGBYTEN KAN DU:
>> Boka extra semester upp
till 2 år innan ankomst.
>> Boka sista minuten
inom 45 dagar från
2000 kr per vecka.
>> Boka kryssningar till
fördelaktiga priser.
>> Boka hyrbilar direkt
genom RCI.
>> Boka över 100 000 olika
hotell via RCI Points Parners, antingen med poäng
eller till riktigt bra priser.

LÄMNA IN DIN
VECKA TILL RCI

ANVÄND DIN VECKA I ÅRE
>> Du kan åka själv.
>> Du kan låna ut.
>> Du kan hyra ut.

ÅK TILL ÅRE EN
ANNAN VECKA PÅ ÅRET

UPPLEV VÄRLDEN
GENOM RCI

>> Du kan välja en annan vecka i Åre.
>> Du kan välja storlek efter hur många
ni är som reser.

>> Alltid hög standard.
>> Åk när det passar dig.
>> Res mer med extra veckor.
>> Spara ihop tid till din
drömsemester.
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>> 2 300 kvm upplevelsebad
>> Unik Saunaworld med sex olika
bastusorter
>> O'learys sportbar med bowling
och minigolf
>> Aktivitetsklubben LAB för barn
och unga
>> Stor spaavdelning med sköna
behandlingar

hotell

Sveriges roligaste
mitt på Åre strand

Med 250 härliga familjerum, stort upplevelsebad, spaanläggning,
restauranger, O’learys Sportbar med bowling och minigolf, barn- och
ungdomsklubben LAB, så är Holiday Club Sveriges roligaste hotell.
Det bästa med Holiday Club är att det finns något för alla. Saunaworld för dig
som gillar avslappning, aromatiska jetbad i vår spaavdelning eller om man vill ha
lite mera fart tar man sig till O’learys, där utmaningarna avlöser varandra. Bowla,
spela minigolf eller biljard. Eller varför inte bara ta en drink och titta ner på vackra
Åresjön.
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Finland,

Grundat i
i hela Europa

störst

Holiday Club är idag Europas största aktör inom andelslägenheter med över 30 fantastiska
resorter. Senaste tillskottet är våra nya resorter på Kanarieöarna och nya semesterparadis
tillkommer varje år.
I Holiday Clubs hemtrakter i Finland hittar du flera riktiga semesterpärlor. Som Nådendal, med gångavstånd till
både Muminvärldens nöjespark och en av Finlands finaste spaanläggningar. För den som söker sol och bad så finns
även Holiday Club på Gran Canarias solsäkra sydkust. Fyra högklassiga anläggningar i närhet till både strand och
aktiviteter. Totalt äger över 40 000 familjer sin egen semestertid genom Holiday Club Ownership och varje år blir över
tusen familjer nya ägare.

”Vi bor
finare här än
hemma.”
Eva, ägare sedan 1999

>> Saimaa

>> Playa Amadores

>> Jardin Amadores
www.holidayclub.se/ownership
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Åre

Åre är mycket mer än skidåkning. Det vet alla som gungat med i
en utomhuskonsert på torget i vårsolen eller besökt härliga Åre
Höstmarknad. Här finns en särskild stämning och bykänsla.

Åre har norra Europas bästa skidsystem. Här finns snöglädje för alla typer av skidåkare och pister i världsklass. Allt från trygga
barnområden och nybörjarpister till funparks och fin offpist. Alpina skidfester eller total stillhet på fjället och allt däremellan. När snön
har smält förvandlas Åre till ett paradis för familjen som söker äventyr. Lätta vandringsleder i närheten av Åre by eller avancerad
downhillcykling nedför Åreskutan och kom ihåg att det alltid finns en lättare väg för den som hellre njuter av upplevelsen än av farten. Vill
man bara ta det lugnt kan man hyra kanoter nere vid Åre strand för en skön tur alldeles runt knuten.

>> Sveriges största vintersportort: skidåkning,
hundspann, skoter, skärmflygning och mycket mer.
>> Sommartid bubblar Åre av aktiviteter: Åre
BikePark, kabinbanan Zipline, festivaler, ridning,
forsränning, massor av bra shopping och
restauranger.
>> Kabinbanan tar dig upp till Åreskutans topp året runt.
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Röster om Ownership
Namn: Ingela Andersson Familj: Maken Håkan och sonen Oskar Bor: Brunflo, Östersund

“Nu kan vi göra de resor vi drömt om”
Ingela Andersson och familjen har redan en
lägenhet i Björnen i Åre. Och så köper de en
andelslägenhet i Holiday Club. Varför då?
- Ja, vi tyckte nog att vi inte var riktigt
kloka. Men vi kommer att utnyttja vårt
Ownershipmedlemskap i stort sett enbart
för att resa ut i världen.
- Vi har planer på att resa till Kanada och
åka skidor. Safari i Afrika och Mexiko står
också på listan. Det här är tre resmål som
vi aldrig hade kunnat resa till utan Holiday
Club Ownership och RCI. Det ger oss helt
enkelt möjligheten att besöka platser vi

aldrig hade haft råd att resa till annars.
- Ju mer vi reser, desto bättre utnyttjar
vi vårt Ownership. Och investeringen är
livslång. Tröttnar vi på Björnen kan vi ändå
ha ett boende kvar i Åre, ett boende som
dessutom går i arv. Det är väl egentligen
bara ett problem: Lägenheten är så otroligt
fin att vi nog kommer att vilja utnyttja vår
midsommarvecka i den. Fast då finns det ju
förstås billiga bonusveckor som tar oss ut i
världen.

Namn: Åsa Palmgren Familj: Singel Bor: Stockholm

“En liten investering för en livslång semester”
- Jag letade egentligen efter ett
sommarhus, men ville samtidigt inte
binda mig vid något. Det här blev den
optimala lösningen, som både erbjuder ett
eget boende samtidigt som jag har kvar
valfriheten. Lägenheten vid Åresjön är så
fantastiskt fin. Allt är väldigt smakfullt gjort
och allt finns, som fullt utrustat kök, egen
bastu och öppen spis. Det känns verkligen
som ens eget hem. Med den skillnaden att
jag slipper städa. Valfriheten var något som
till stor del fällde avgörandet för Åsa.

- Det är inte bara EN semesterform. Jag har
en lägenhet som jag utnyttjar om jag känner
för det. Genom RCI kan jag välja att resa ut i
världen, något jag absolut kommer att göra
ett par gånger om året.
Ekonomin är en annan aspekt Åsa nämner.
- Det är ett stort steg att köpa ett
semesterboende. Och att hyra i Åre kostar
en mindre förmgenhet. Nu har jag fått något
eget men kan själv hyra ut om jag känner
för det. Jag ser det som en ganska liten
investering för en livslång semester.

Namn: Lisbeth Björk
Familj: Maken Leif
Bor: Östersund, veckopendlar till Stockholm

“En källa till glädje
tillsammans”
- Vi älskar skidor och Åre, vi älskar att resa. Nu har vi
hittat den perfekta kombinationen, det bästa av två
världar.
Även om Lisbeth Björk tillbringar veckorna i
Stockholm, är det hemmastaden Östersund hjärtat
klappar för. Och att åka skidor.
- Och det är Åre som gäller. Jag gillar egentligen
inte att bo på hotell, utan vill ha något eget som jag
själv rår över. Alternativet att köpa ett boende hade
inne-burit en väldigt stor investering. Sagt och gjort.
Familjen bestämde sig för två andelsveckor, 1 och 18.
- Nyårshelgen brukar alltid innebära en viss vånda
över vad man ska hitta på.
Nu slipper vi det och har en garanterat rolig start på
året.
- Jag har ett motto: "jag vill inte dö nyfiken". Tack vare
att man har tillgång till utbytessystemet RCI öppnar
sig verkligen möjligheterna att upptäcka hela världen.
- Vi har fått allt. Ett förstklassigt boende, möjligheten
att resa överallt i världen till mycket förmånliga priser,
och förhoppningsvis gjort en god investering.

www.holidayclub.se/ownership
www.holidayclub.se/ownership
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SAARISELKÄ

YLLÄS

PYHÄ

SALLA
RUKA
KUUSAMO

LULE Å

OULU
VUOKATTI

KALAJOKI

TR ONDHE I M

ÅRE

ÖS TE R S UND

HANNUNKIVI
ÄHTÄRI

PYHÄNIEMI
TAMPERE
ELLIVUORI

TURKU
AIRISTO

OS LO
S TOCKHOLM

EKERUM
MALMÖ

Mer information om Ownership hittar du på
www.holidayclub.se/ownership

HIMOS

PUNKAHARJU
SAIMAA
RÖNNÄS
HELSINKI
ST PETERSBURG

