Met hernieuwde moed vangen we de
voorbereidingen voor het nieuwe skiseizoen
aan, het vorige dat er geen was, is om snel te
vergeten, laat ons er nu weer iets moois en
gedenkwaardigs van maken!

In Oostenrijk - Zwitserland en Italië

LOGO VVR

LIC A 6079

Seizoen 2021-2022

Het skiseizoen van 2021-2022 , na een onbestaand wintergebeuren van het
laatste jaar , brengt ons weer hoop en vreugde en zijn we als team opnieuw
zeer enthousiast om het met een nieuw elan iets moois van te maken!
Ons leidmotief blijft wintersport in een leuk jasje, met prima begeleiding, zowel
voor jong als oud.
Het toekomstige skiseizoen biedt weer voor elk wat wils, alles is bovendien te bespreken, U vraagt
en wij passen graag aan waar mogelijk is. De
folder geeft zoals altijd een overzicht van
bestemmingen waar we dit seizoen willen skiën, ontspannen en zeker veel willen genieten.
Op de website kan je ook de nodige bijkomende info en aanpassingen consulteren en ook het boeken
wordt via die weg makkelijker.
U kunt naast de gebruikelijke communicatiekanalen binnenspringen in Avelgem waar wij u persoonlijk
te woord kunnen staan. Dit liefst na afspraak. (maandag, vrijdag en zaterdag en eventueel zondag)
Tel: 0475/288119 of 056/70607 , als bijkomende service willen we zelfs graag ter plaatse komen om
het een en ander toe te lichten.
Alle administratie en inschrijvingen voor de skireizen blijven wel het gekende parcours aanhouden .

Leuke skireisjes indachtig wensen we de kwaliteit steeds voorrang te geven. Voor het komende
seizoen hebben we enkele nieuwe bestemmingen gekozen, die een klein gezelschap of groot moeten
kunnen verleiden.
Onze hoofdbetrachting met alle voor- en nadelen is het organiseren en begeleiden van
"groepsreizen", die staan garant voor veel menselijk contact.
De mooie skigebieden blijven in ons aanbod maar met het skigebied van Katschberg is er een
betaalbare nieuwkomer.
Onze organisatie, dankzij de begeleiders die zeer consequent hun taken uitvoeren, staat borg voor
aangenaam en verzorgd reisplezier met de nodige aandacht voor veiligheid en randanimaties (zoals
de avondactiviteiten).
De interesse voor shortskireizen zal nu ook zeker stijgen. U kunt dus naast de bestaande
aanbiedingen navragen of er een mogelijkheid bestaat om de weekreizen te beleven als een
"shortski-moment". U mag ook steeds een verzoek richten tot ons om een persoonlijke “short of
weekski” te organiseren.
Voor groepen vanaf 7 personen kunnen we een persoonlijke trip uitwerken.Zeker in deze onzekere
tijden kan een beperkte groepstrip aangeraden worden.
De shortski is in elk geval de formule om uw skiniveau te onderhouden en op een betaalbare manier
het maximum uit uw verblijf te halen.
Onze betrachtingen en motieven voor het organiseren van deze reizen blijven identiek; een
aangenaam verblijf creëren dankzij de kleinschaligheid, de persoonlijke aanpak, aangevuld met de
nodige personen die instaan om Uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Dit zijnde de
aanwezigheid van een reisbegeleider, de Nederlandstalige en goed opgeleide monitors, animators en
de uitstekende kindersteun van onze opvang, wat leidt tot ideale kinderski formules.
De voortreffelijke Nederlandstalige skilessen gekoppeld aan animatie voor jong en oud maken uw
vakantie compleet.
VOOR COVID MAATREGELEN VRAAG ERNAAR , DEZE HANGEN AF VAN GEBIED TOT
GEBIED
We wensen u een leuke zoektocht naar Uw winterbestemming en wensen u alvast een prettig
skiverlof.

ONZE SKIREIZEN:
Periode

Bestemming

Prijs (volw.)

1

10/11/21 - 15/11/21

Oostenrijk, Stubai: Shortski

639,00 euro

2

08/12/21 - 13/12/21

OPENINGSVERRASSING

515,00 euro

3

25/12/21 - 03/01/22

Oostenrijk, Hüttschlagg: Nieuwjaarsreis

1195,00 euro

4

12/01/22 - 17/01/22

Oostenrijk, Montafon: shortski

510,00 euro

5

21/01/22 – 29/01/22 Oostenrijk Saalbach Hinterglemm aan de piste

1230,00 euro

6

29/01/22 – 06/02/22

Oostenrijk: Studententrip-flachau/huttau

865,00 euro

7

08/02/22 - 13/02/22

3 Landergebied: Skisafari

690,00 euro

8

15/02/22 – 20/02/22

Wilderkaiser een groots gebied

585,00 euro

9A

25/02/22 – 06/03/22

Oostenrijk, Het skidomein Obertauern

995,00 euro

9B

25/02/22 – 06/03/22

Oostenrijk, zillertal

1035,00 euro

9C

25/02/22 – 06/03/22

Oostenrijk, Hüttschlagg: Krokusvertier

1150,00 euro

9D

25/02/22 - 06/03/22

Oostenrijk, Pfunds-Ischlgs: De max

995,00 euro

10

15/03/22 - 21/03/22

Oostenrijk, Zillertal Oostenrijk,nabij liften

625,00 euro

11

01/04/22 – 10/04/22

Oostenrijk, Pfunds-Ischlgs: Paasreis

998,00 Euro

12

01/04/22 - 06/04/22

Oostenrijk, Pfunds-Ischlgs: Shortski

765,00 Euro

13

05/04/22 - 11/04/22

Oostenrijk, Pfunds-Ischlgs: Shortski

765,00 Euro

13

01/04/22 - 10/04/22

Oostenrijk, Galtür: Paasexpeditie

1295,00 Euro

14

29/04/22 - 04/05/22

Oostenrijk, Stubai: Shortski

725,00 Euro

Algemene reisinformatie
♦

VERPLAATSINGEN:

Voor ALLE reizen wordt het vervoer gedaan via comfortabel uitgeruste 3–4 sterrenbussen, en dit
grotendeels via ‘Bus4You’ uit Geraardsbergen, daarnaast zijn er enkele trips met een gelijkwaardige
firma. Na de positieve commentaar op materiaal, als op chauffeurs kunnen we echt garanderen dat
het een stressvrije reis wordt. De ter beschikking gestelde bussen zijn allen van recente datum.
De opstapplaatsen worden doelbewust beperkt: Avelgem/Nazareth (waar de bussen vertrekken),
Gent, Antwerpen en Brussel - dit vermindert aanzienlijk de reisduur. Er kan bij voldoende
inschrijvingen door een groep personen met eenzelfde voorkeur van vertrekplaats een bijkomende
opstapplaats gecreëerd worden.
Bij vroege boeking (voor 15/11/2021) wordt er rekening gehouden met voorkeurszitplaatsen.
De fooi is inbegrepen.
U kan en mag de verplaatsing eveneens maken met uw persoonlijk transportmiddel (eigen vervoer).
Een reisroute wordt dan op vraag bij de reisdocumenten meegeleverd.
Eén opmerking hierbij: ter plaatse kan het gebruik van onze bus richting skipiste onmisbaar zijn. Bij
eventueel plaatstekort op de bus en onze transferbusjes kan het zijn dat u die verplaatsingen toch met
uw eigen wagen moet doen!
♦

VERBLIJF:

Verblijf in HP met eventueel een extra maaltijd bij aankomst en/of vertrek inbegrepen, tenzij anders
vermeld. Enkel drank aan tafel en middageten is niet inbegrepen.
♦

SKIMATERIAAL:

In Italië wordt het ter plaatse gehuurd.
Voor de andere bestemmingen is het aangeraden (en goedkoper) dit vanuit België
mee te nemen.
Het skimateriaal wordt bij voorkeur gereserveerd via SKICENTER WIM BRACK,
Windmolenstraat 104, 9450 Haaltert. Dit aan zéér democratische prijzen.
Zijn TEL. voor pasafspraken: 053/83.11.91 , mail: info@skicenter.be .
LET OP: U DIENT ONS VOORAF TE MELDEN DAT U MATERIAAL WENST TE
HUREN, EN ZEKER ZELF GAAN PASSEN, ANDERS WORDT HET DOOR DE
WINKEL NIET AANVAARD EN MEEGEGEVEN!!!
OPGELET: U kan geen skimateriaal met de bus meegeven als u niet meerijdt!! - Uitzondering voor de
krokusreis naar Hüttschlag, dan is dit wel mogelijk.
♦

SKIOPLEIDING:

Desgewenst kan met de krokusvakantie een officiële cursus tot initiator georganiseerd worden en
gegeven door één van de topinitiators van de Belgische skifederatie bij voldoende interesse. Prijs op
aanvraag.
♦

SKILESSEN:

Worden door eigen Nederlandstalige skimonitoren gegeven. Eventueel kan er voor de extragevorderden (bij voldoende interesse) beroep gedaan worden op plaatselijke skigidsen (ter plaatse te
betalen).
Voor de 10-daagse reizen is de prijs 95 euro voor 6 dagen les aan 3,5 uur per dag in kleine groepen
(max. 8 man). U kunt eveneens opteren om les te volgen gedurende 1 dag(prijs € 30).
De beginners onder jullie worden GRATIS de verdere dag begeleid. Verder zijn ook lessen voorzien
voor snowboarders.

♦

KINDERSKI:

Vanaf 3 jaar zijn er lessen voorzien. In sommige gebieden gebeurt dit in samenwerking met de
plaatselijke skischool, deze lessen zijn allemaal in het Nederlands gegeven. Er zijn groepjes van max.
6 kinderen volgens leeftijdscategorie.
Naast skilessen zijn er ook begeleiders om het de kinderen zo aangenaam mogelijk te maken met een
speciaal animatieprogramma. Er is ook opvang buiten de piste voorzien.
♦

KINDEROPVANG:

Vanaf 1,5 jaar kunnen de kinderen mee. Er is ook een speciale opvang voor de kinderen tijdens de
dag. Kinderopvang is voorzien voor Oudejaar, Krokus en het Paasverlof.
Speciale vermelding hiervoor zijn de reizen naar HUTTSCHLAG in Oostenrijk.
(Op aanvraag: eventueel kinderen jonger dan 1 jaar , kan mits aangepaste opvang)


KINDERKORTINGEN:

Voor detail: zie prijstabel.
Belangrijke opmerking: Enkel kinderkorting indien kinderen op de kamer van de ouders slapen!
In ander geval wordt de prijs aangepast. (vraag ernaar!)
♦

VERZEKERINGEN:

Annulatieverzekering: 30,00 euro. Ook coronaproof- wel bij inschrijving aanduiden
Reisverzekering: 30 euro per persoon. In elk geval aan te raden!!
♦

REISDOCUMENTEN:

Uw identiteitskaart (ook voor de kinderen) is noodzakelijk!!
Het document (eurocrosskaartje) van uw mutualiteit (ziekenfonds), ZELFS indien u een
bijstandsverzekering heeft.

1. De start waar we nu dubbel naar uitzien: Stubaital voor de skigenieters en een
“leuk begin” van het seizoen, een echte prijsbreker…
Woensdagavond 10 november 2021 tot Maandagmorgen 15 november 2021
Reisdoel: Neustift in Tirol, gelegen op circa 1000 km van België. Onze vaste start van het nieuwe
seizoen, nog steeds aan ongelooflijk interessante prijzen.
We logeren wederom in het hotel KLIMA (www.hotel-klima.com) zeer rustig gelegen met goede
burgerkeuken en een ruime wellness; bestaande uit solarium, infraroodcabine, sauna en dampbad.
Opgelet: Tijdig inschrijven; er zijn slechts een beperkt aantal kamers beschikbaar.
Alle kamers hebben WC/Douche en wifi en TV.
We verblijven in dit gezellige hotel op 14 km van de Gletsjer. Het skigebied telt 54 km pistes van alle
niveaus: een aanrader om uw winterconditie op te bouwen.
Wij skiën van donderdag tot en met zondag.
Deze reis kan ook als weekreis geboekt worden van woensdagavond tot woensdagmorgen
Terugkeer is voorzien op maandagmorgen, normaal voor het begin van de werkweek. Een uiterst
interessante prijs.
Het kan zijn dat we opteren voor ander vervoersmiddel dan reisbus en dan zal prrijs herbekeken
worden

♦

Inbegrepen: 3 dagen HP en extra ontbijt - 4 dagen skipas - Animatie - Fooien - Vervoer
Volwassenen

639,00 euro

Enkel ski’s

35,00 euro

Kind < 6 jaar

nvt

Skiset compleet

50,00 euro

Kind < 12 jaar

nvt

Snowboard

65,00 euro

Jeugd < 20 jaar

565,00 euro

Skiles

75,00 euro

Singel

675,00 euro

Geen skipas

125,00 euro

♦

Kortingen

Eigen vervoer

50,00 euro

Opgelet: Tijdig inschrijven want er zijn slechts een beperkt aantal kamers beschikbaar!

2. Het echte begin, de officiële start van het “gewone skiseizoen”.
In Italië, Oostenrijk of Zwitserland en misschien zelfs in Duitsland.
Woensdagavond 08 december 2021 tot Maandagmorgen 13 december 2021
Hopelijk kunnen we dit jaar echt vertrekken en Covid vrij.Nog steeds ons doel herverkenning in Italië
nabij de Oostenrijkse grens. Hoogstwaarschijnlijk Het Wipptall met als reisdoel Ratschings, daar waar
we onze eerste stappen in de sneeuwkroegen hebben gezet. Met een verblijf in een pension aan het
skigebied.
Voor deze reis zijn er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar (max 12).
Deze reis is aan te raden voor geoefende skiërs, daar er hier geen lessen voorzien zijn. Het skigebied
is niet zeer groot maar biedt alles wat een skiër verlangt. Wij kunnen ook een dagje naar Vals, wat ook
voor ons wat nieuws is (om de verbinding met Meransen te testen).
Net zoals vorig jaar wordt het hotel echter pas definitief geboekt in november en dit rekeninghoudende
met de sneeuw. Het tijdstip wordt NIET aangepast.
Richtprijs: zie hieronder
♦

Inbegrepen: 3 dagen HP en extra ontbijt - 4 dagen skipas - Vervoer minibus
Volwassenen

515,00 euro

Korting eigen vervoer

40,00 euro

3. De trip waar we nog meer dan anders naar uitkijken ons thuisadres “Almrösl”.
Een niet te missen trip met unieke sfeer!
zaterdagavond 25 december 2021 tot Maandagmorgen 3 Januari 2022
Hotel Almrösl (Hüttschlagg) in Grossarltal: een echt Nieuwjaarsgevoel en een geweldige thuis voor de
meesten onder ons. Dit fantastisch familiehotel is een echte aanrader, iedereen is hier welkom en
voelt zich thuis! Hier hoort in feite geen uitleg, we komen hier namelijk al 25 jaar en de terugkeer na
een skiloos 2020-2021 zal nog meer deugd doen.…
We vertrekken zoals het hoort in het oude jaar en komen vermoeid het volgende jaar terug thuis.
Wij bevinden ons hier op 1085 km van België aan het einde van het Grossarltal.
Dit skigebied is door fusies met andere skidomeinen uitgebreid tot 600 km pistes. Grossarl maakt
aldus deel uit van het skigebied Amadé. Zoals alle jaren wordt het oudejaarsgebeuren een feest voor
jong en oud.
Fantastisch 3-sterrenhotel, vooral geroemd voor zijn uitstekende gourmetmaaltijden. Inclusief het
fantastische avondmaal op oudejaarsavond, wat een echte aanrader is.
Alle kamers beschikken over het nodige comfort.
Naast de gekende ontspanningsfaciliteiten zoals sauna en fitnessruimte biedt Franz (onze hotelgids)
ons de mogelijkheid de geneugtes van het dorpsleven te leren kennen.
Dit gebied is tevens perfect geschikt voor onze niet-skiërs. Lange wandelingen en een uitstapje naar
Salzburg of het kuuroord Badgastein zijn boeiende alternatieven.
Zeer aantrekkelijk: de heel recente appartementkamers naast het hotel met hotelfaciliteiten, ideaal
voor families. Voor kinderen jonger dan 3 jaar prijs op aanvraag met of zonder opvang.
♦
♦

Inbegrepen: 7 dagen HP en extra maaltijden - 6 dagen skipas - Animatie - Fooien - Vervoer
Kinderen: Skilessen en opvang zijn inbegrepen.
Volwassenen

1150,00 /
1220,00 (singel)

Enkel ski’s

40,00 euro

Kind < 6 jaar

550,00 euro

Skiset compleet

55,00 euro

Kind < 12 jaar

735,00 euro

Snowboard

75,00 euro

Kind < 16 jaar

845,00 euro

Skiles

95,00 euro

Kind < 18 jaar

1050,00 euro

Geen skipas

100,00 euro

♦

Kortingen

Eigen vervoer

60,00 euro

4. Een mooi en verfrissende shortski: Hotel Brunella in skigebied MontafonVoralberg, in het centrum van het dorp Vandans.
Woensdagavond 12 januari 2022 tot Maandagmorgen 17 januari 2022
We trekken ditmaal op verkenning naar het mooie skigebied van Montafon, we hebben dit gebied
reeds diverse malen bezocht en komen hier graag terugt.
Wij logeren in het Brunella een uitstekend hotel zeker na de positieve ervaringen van 2020, eenvoudig
qua inrichting maar met leuke ontspanningsmogelijkheden . Het hotel is een echte aanrader; de
maaltijden zijn van excellent niveau - dixit onze deelnemers vorig jaar. Ook hebt U beschikking over
gratis wifi. Het hotel is in het centrum van Vandans gelegen, in de nabijheid van diverse skigebieden.
Verplaatsingen naar het skigebied zijn verwaarloosbaar want de skibus stopt praktisch voor het hotel.
Het skigebied telt circa 243 km pistes, verdeeld over een drietal grote skigebieden die met skibus
bereikbaar zijn, met een reistijd van 3 tot 10 minuten.
Voor wandelaars zijn er veel mogelijkheden, dus skiën is geen must, ook langlaufen kan hier gedaan
worden.
Opvang en begeleiding zijn voorzien.beperkt aantal plaatsen dus tijdig reserveren
♦
♦

Inbegrepen: 3 dagen HP en extra ontbijt - 4 dagen skipas - Animatie - Fooien
Vervoer: Op aanvraag met minibus.
Volwassenen

510,00 euro

Enkel ski’s

35,00 euro

Senioren

500, euro

Skiset compleet

55,00 euro

Single toeslag

60,00 euro

Snowboard

75,00 euro

Skiles

80,00 euro

Geen skipas

100,00 euro

♦

Kortingen

Eigen vervoer

nvt

5. Een weektrip met het Localunique team: Saalbach Hinterglemm van vrijdagavond tot
zaterdagmorgen, slecht 1 weekend opofferen aan de lift
Vrijdagavond 21Januari 2022 tot zaterdagmorgen 29 januari 2022
We trekken ditmaal op verkenning naar Saalbach- Hinterglemm skigebied. Wij logeren in het uiterst
comfortabele Hotel Vorderronach *** nabij het centrum van Saalbach op 80 meter van het skigebied.
We kunnen skien tot aan het hotel l!!Voor wandelaars zijn er uitstappen te voorzien naar de
watervallen van KÖNIGSLEITEN(bij voldoende interesse).
Het hotel is uitgerust met alle nodige een Wellness met Sauna Dampbad en fitnessruimte, beschikt
ook over uitstekende keuken..
Verplaatsingen naar skigebied zijn er niet echt, gezien hotel nabij de lift ligt
Het skigebied telt circa 270 pistekilometers, dankzij een nieuwe verbinding met Fieberbrunn, en zal
ruim voldoende zijn voor de skifanaten.Bovendien is er ab 2020 een verbinding met Zell am See.
Opvang en begeleiding zijn voorzien
♦

Inbegrepen: Vervoer luxebus – 6 dagen HP

♦

– 6 dagen skipas – animatie - fooien

Volwassenen

1250,00 euro

Singel

1320,00 euro

Skiset compleet

55,00 euro

Enkel ski’s

40,00 euro

Snowboard

85,00 euro

Skiles

95,00 euro

Kortingen
Eigen vervoer

65,00 euro

Geen skipas

250,00 euro

6. Studententrip naar Huttau, een voordeeltarief in Huttschlagg, ook voor
niet-studenten…
Zaterdagavond 29 januari 2022 tot Zondagmorgen 06 februari 2022
We trekken naar het skigebied Salzburger Amade. Het verblijf is in hotelformule HP in Hotel Josef van
de familie Weitgasser, in het dorpje Huttau ligt op 10 minuutjes van het skigebied instap Flachau
Het jeugdhotel beschikt over diverse ontspanningsruimtes een bar gratis wifi Het is een zeer net
hotelletje waar vele jeugdgroepen en anderen hun gading vinden..Info: www.hotel-josef.at



Inbegrepen: 6 dagen HP en extra ontbijt - 6 dagen skipas - Animatie - Fooien - Vervoer
Skiles bij voldoende interesse aan zeer democratische prijs en in het Nederlands!!

Jongvolwassenen

865,00 euro

Enkel ski’s

40,00 euro

Singel

nvt

Skiset compleet

55,00 euro

Skiles

Op aanvraag

Snowboard

85,00 euro

170,00 euro

Geen skipas

100,00 euro

 Kortingen
Eigen vervoer

7. Een skisafari naar een 5-tal gebieden op het drielandenpunt.
dinsdagavond 08 februari 2022 tot zondag 13 februari 2022

Onze uitvalsbasis is hotel Tyrol in Pfunds, ons genoegzaam bekend - voor details zie de andere
reizen naar dit hotel (Krokus-Pasen).
Wat maakt deze trip uniek: ipv 1 skigebied bezoeken we elke dag een ander skigebied van deze
regio (afstand is beperkt in tijd). We bezoeken onder ander het Reschenskigebied, Fiss, Ladis, Ischgl
en eventueel de Kaunertalergletscher, zeker voor elk wat wils. De juiste skigebieden worden ter
plaatse gekozen in functie van weer en sneeuwcondities.
Voor details over de skigebieden bekijk de site: www.tiroler-oberland.com
Deze trip heeft slecht een beperkt aantal plaatsen; dus bij interesse niet te lang wachten.
Wij doen de verplaatsing ofwel met uw eigen voertuig ofwel met een minibus, die ook instaat voor de
verplaatsingen naar de diverse gebieden.
Opvang en begeleiding zijn voorzien. Een extraskidag en overnachting kan op aanvraag


Inbegrepen: 4 dagen HP en extra ontbijt - 4 dagen skipas - Animatie - Fooien - Vervoer

Volwassenen

690,00 euro

Enkel ski’s

40,00 euro

Singel

720,00 euro

Skiset compleet

55,00 euro

Skipas extra dag-

45,00 euro

Snowboard

85,00 euro

Skiles

85,00 euro

Geen skipas

100,00 euro

 Kortingen
Eigen vervoer

75,00 euro

Senioren

20,00 euro

8Terug naar een welbekend skigebied, het machtige Wilderkaiser met nieuwe
uitvalsbasis , Gasthaus Kammerberg
Vertrek Dinsdagavond 15 Februari 2022 terug thuis 20 februari 2022
We trekken naar het Wilderkaiser skigebied. Wij logeren in het Dit vernieuwde Gasthuis in Angath van
waaruit we snel het skigebied bereiken.Dit gasthuis is recent vernieuwd en ligt in het centrum van het
dorp met diverse andere handelszaken in de buurt.
Gezien de diverse instapplaatsen in het skigebied is deze keuze zeer opportuun en vooral een
prijsaanrader.(www.kammerhof.at)
Het skigebied telt circa 279 km pistes en zal ruim voldoende zijn voor de skifanaten.
Opvang en begeleiding zijn voorzien.
Opgelet: Slechts beperkt aantal plaatsen beschikbaar!



Inbegrepen: 4 dagen HP en extra ontbijt - 4 dagen skipas - Animatie - Fooien –
Vervoer kan georganiseerd worden op aanvraag

Volwassenen

585,00 euro

Enkel ski’s

40,00 euro

Singel

625,00 euro

Skiset compleet

55,00 euro

Skipas extra dag

30,00 euro

Snowboard

85,00 euro

Skiles

80,00 euro

9. De carnavalsperiode is een tijd om van het skigebeuren te genieten dankzij de
feestattracties.
Vier bestemmingen met elk hun eigen belang.
Vrijdagavond 25 februari 2022 tot Zondagmorgen 06 maart 2022
A. Een sneeuwbestemming bij uitstek: 10 dagen skiverlof in Obertauern en logeren in
Tweng, op een boogscheut van het skidomein
Een skigebied met vele mogelijkheden om van andere sneeuwsporten te proeven!
We keren terug naar Obertauern, bij de veranderde aanpak door de dochter van Rupert, naar de
familiale uitvalsbasis Gell, waar zij het hotel in een goede richting stimuleert.
Het hotel GELL*** ligt in het centrum van Tweng op acht km van 2 skigebieden.
Het telt 195 km afdalingspistes van alle niveau’s. De skibus stopt nabij het hotel en zet u af in het
skigebied van Obertauern. Er is ook de mogelijkheid om het andere skigebied aan te doen met de
skibus.
Over het hotel het volgende: Ruime familiekamers, uitgebreid ochtendbuffet en menukeuze voor het
avondmaal, 200m² wellnessruimte om te ontspannen.
Een hotel dat een echt leuk doolhof is, letterlijk en figuurlijk, maar met een prachtlounge voor
après-skidoeleinden.
Opvang en begeleiding zijn zoals voor onze andere bestemmingen, bij uitstek, geschikt voor de
fervente skiër.
♦
♦
♦
♦

Inbegrepen: 7 dagen HP - 6 dagen skipas – Animatie - Fooien
Vervoer: Kan voorzien worden (prijs op aanvraag)
Kinderen: Skilessen en opvang op aanvraag (voor prijs: zie tabel), begeleiding voorzien.
Toeslag eenpersoonskamer: 140,00 euro
Volwassenen

995,00 euro

Enkel ski’s

40,00 euro

Kind < 6 jaar

550,00 euro

Skiset compleet

55,00 euro

Kind < 12 jaar

760,00 euro

Snowboard

85,00 euro

Kind < 18jaar

910,00 euro

Skiles

95,00 euro

nvt

Geen skipas

100,00 euro

♦

Kortingen

Eigen vervoer

B. Het alternatief voor een klein gezelschap: 10 dagen skiverlof Stumm in het Zillertal met de
fameuze skidomeinen en perfecte apresskimogelijkheden
We trekken ditmaal naar het superskigebied Zillertal met uitmuntende mogelijkheden zowel voor
langlaufers, skiërs als wandelaars.
Wij logeren in het hotel Tipotsch in het dorpje Stumm in het Zillertal (www.hotel-tipotsch.at), waar we
midden in het centrum gelogeerd zijn. Het hotel is recentelijk vernieuwd en beschikt over mooie
kamers, wij hebben het als uitstekend bevonden in 2020.
Het beschikt ook over een pizzeria, een café en de keuken is de ganse dag open. Ook gratis wifi.
Mogelijkheid om dit te boeken louter met ontbijt dan € 50 goedkoper dan standaardverblijf met HP.
Voor wandelaars zijn er uitstappen mogelijk naar de bezienswaardigheden van het gebied,
naargelang interesse en weersomstandigheden.
Het skigebied Zillertal (Hochzillertal-Hochfühgen-Zillertal Arena-Mayrhofner Bergbahnen) telt circa 530
km pistes en beschikt over 180 liften. Alle skigebieden zijn makkelijk te bereiken via skibussen en
onze eigen reisbus.
Opvang en begeleiding zijn voorzien.
♦
♦
♦
♦

Inbegrepen: 7 dagen HP - 6 dagen skipas - Animatie - Fooien
Vervoer: Mogelijk op aanvraag.
Kinderen: Skilessen inbegrepen, voor jonger dan 2: prijs op aanvraag.
Toeslag eenpersoonskamer: 90,00 euro
Volwassenen

1035,00 euro

Enkel ski’s

40,00 euro

Kind < 6 jaar

699,00 euro

Skiset compleet

55,00 euro

Kind < 12 jaar

825,00 euro

Snowboard

85,00 euro

Kind < 18 jaar

930,00 euro

Skiles volwassenen

Op aanvraag

nvt

Geen skipas

100,00 euro

♦

Kortingen

Eigen vervoer

C. Waar Oostenrijks genot: Hotel Almrösl te Hüttschlag in Salzburgerland
Een vaste waarde doordrongen van kwaliteit

Voor de beschrijving van de reis en het hotel: zie hierboven reis 3
♦
♦
♦

Inbegrepen: 7 dagen HP en extra maaltijden - 6 dagen skipas - Animatie - Fooien - Vervoer
Kinderen: Skilessen en opvang zijn inbegrepen.Prijs kinderen jonger dan 3 jaar op aanvraag.
Toeslag eenpersoonskamer: 100,00 euro
Volwassenen

1150,00 euro

Enkel ski’s

40,00 euro

Kind < 6 jaar

520,00 euro

Skiset compleet

55,00 euro

Kind < 12 jaar

810,00 euro

Snowboard

85,00 euro

Kind < 16 jaar

940,00 euro

Skiles

95,00 euro

Kind < 18 jaar

1050,00 euro

Geen skipas

100,00 euro

♦

Kortingen

Eigen vervoer

80,00 euro

D. Oostenrijkse gastvrijheid op kleine schaal:
Hotel Tirol in Pfunds nabij het skigebied van Ischgl
Ligging: op 975 km van België, nabij drielandenpunt Italië - Zwitserland en Oostenrijk.
Topskigebied van 250km.
Goede wijn behoeft geen krans. Wij zitten hier in één van de topskigebieden Ischgl - Samnaun, die u
tot laat op het jaar een fantastisch sneeuwgevoel bezorgen.
Deze 10-daagse reis brengt een bezoek aan een uitstekend 3-sterrenhotel, nl. Hotel Tyrol, waar
kwaliteit en perfecte service gegarandeerd wordt en dewelke we in 2010 zelf konden ondervinden.
Alle kamers beschikken over DU/WC en TV. Er is een sauna, zeer ruim zwembad, solarium en een
ontspanningsruimte voor volwassenen en kinderen.
Keuzemaaltijden en ontbijtbuffet. Ruim avondvullend programma voorhanden.
Een bijkomend voordeel is er voor de niet-skiërs; we bevinden ons in het centrum van het dorp, van
waaruit je diverse wandelingen kan maken.
Voordeel: je kan hier uit 6 diverse skigebieden aandoen.
Bij voldoende interesse wordt er vervoer voorzien; prijs op aanvraag.
♦
♦
♦

♦

Inbegrepen: 7 dagen HP - 6 dagen skipas (voor Ischgl) - Animatie - Fooien
Kinderen: Skilessen en opvang zijn inbegrepen.
Toeslag eenpersoonskamer: 70,00 euro
Volwassenen

965,00 euro

Enkel ski’s

40,00 euro

Kind < 6 jaar

395,00 euro

Skiset compleet

60,00 euro

Kind < 12 jaar

650,00 euro

Snowboard

85,00 euro

Kind < 16 jaar

695,00 euro

Skiles

80,00 euro

nvt

Geen skipas

100,00 euro

Kortingen
Eigen vervoer

10. Een aan rader, skien in het Zillertal een eindeloos plezier
Verblijf in Stumm Hotel Tipotsch vlakbij de liften.
dinsdagavond 15 maart 2022 tot Maandagmorgen 21 maart 2022
We trekken ditmaal naar het superskigebied Zillertal met fantastische mogelijkheden zowel voor
langlaufers skiërs als wandelaars.
Wij logeren in het hotel Tipotsch in het dorpje Stumm in het Zillertal (www.hotel-tipotsch.at ), waar we
midden in het centrum gelogeerd zijn. Het hotel is dit jaar vernieuwd en beschikt over mooie kamers.
Het beschikt ook over een pizzeria een café en de keuken is de ganse dag open. Ook gratis wifi.Wij
zijn hier al geweest en ontvangst is meer dan ok, skigebied ligt op 1 km van het hotel met fraaie
apresskimogelijkhden.

Het skigebied Zillertal ( Hochzillertal-Hochfühgen-Zillertal Arena-Mayrhofner Bergbahnen) telt circa
530 km pistes en beschikt over 180 liften. Alle skigebieden zijn makkelijk te bereiken via skibussen en
onze eigen reisbus..
Opvang en begeleiding zijn voorzien. Uitbreiding naar 5 dagen skipas mogelijk
♦
♦

Inbegrepen: 4 dagen HP en extra ontbijt - 4 dagen skipas - Animatie - Fooien
Vervoer: Mogelijk op aanvraag voor €165 per persoon.
Volwassenen

625,00 euro

Enkel ski’s

30,00 euro

Singel

680,00 euro

Skiset compleet

40,00 euro

Skiles

80,00 euro

Snowboard

60,00 euro

nvt

Geen skipas

100,00 euro

♦

Kortingen

Eigen vervoer

Opgelet: De reis is ideaal voor een kleine groep; max. plaats voor +/- 10 deelnemers!wordt
enkel op aanvraag ingericht

11. Een skiparel in Oostenrijk, onovertroffen skiplezier gegarandeerd.
De bestemming voor de zonnegenieters en skiliefhebbers:
Samnaun- Ischgl
Vrijdagavond 01 april 2022 tot Zondagmorgen 10 april 2022
De beste mogelijkheid gezien de vakantieperiode: een goede balans tussen prijs en plezier.
Deze 10-daagse reis brengt een bezoek aan een uitstekend 3-sterrenhotel, nl. Hotel Tyrol, waar
kwaliteit en perfecte service gegarandeerd wordt en dewelke we in 2010 zelf konden ondervinden.
Het hotel is gelegen in Pfunds; onze thuishonk met Pasen.
Alle kamers beschikken over DU/WC en TV. Er is een sauna, zwembad, solarium en een
ontspanningsruimte voor volwassenen en kinderen.
Keuzemaaltijden en ontbijtbuffet. Ruim avondvullend programma voorhanden.
Een bijkomend voordeel is er voor de niet-skiërs; we bevinden ons in het centrum van het dorp, van
waaruit je diverse wandelingen kan maken.Door het toeval is deze reis goedkoper doordat we nog in
het laagseizoen zitten(voor skipas), ondanks de indexaties dus een aanrader
Skigebied: Samnaun-Ischgl.
Ligging: op 975 km van België, nabij drielandenpunt Italië - Zwitserland en Oostenrijk.
Topskigebied van 250km pistes.
Goede wijn behoeft geen krans. Wij zitten hier in één van de topskigebieden die u tot laat op het jaar
een fantastisch sneeuwgevoel bezorgen. Het is dus een skizekere waarde.
♦

Inbegrepen: 7 dagen HP en extra maaltijd bij aankomst - 6 dagen skipas - Animatie - Fooien Vervoer

♦
♦

Kinderen: Skilessen en opvang zijn inbegrepen
Toeslag eenpersoonskamer: 75,00 euro

Volwassenen

998,00 euro

Enkel ski’s

40,00 euro

Kind < 3 jaar

Op aanvraag

Skiset compleet

60,00 euro

Kind < 6 jaar

495,00 euro

Snowboard

85,00 euro

Kind < 12 jaar

759,00 euro

Skiles

80,00 euro

Kind < 16 jaar

810,00 euro

Geen skipas

100,00 euro

♦

Kortingen

Eigen vervoer

40,00 euro

Senioren (vanaf 1958)

30,00 euro

12. De vaste waarde onder de shortskis: Ischgl-Samnaun.
In Hotel Tirol te Pfunds.
Vrijdagavond 01 april 2022 tot Donderdagmorgen 7 april 2022
Kan ook van woensdagavond 6 april 2022 tot maandag 11 april 2022
We verblijven in Hotel Tyrol. Dit kan ook aangevraagd worden voor minder of meer dagen, deze
formule telt 5 skidagen en 4 dagen in HP.
Beschrijving: zie reis 10. Of bekijk de website: www.hoteltyrol-austria.at
Opmerking: U kan deze reis verlengen OF verkorten met 1 dag daar dit gelijktijdig loopt met de
weekski. Goedkoper door laagseizoen dan 2020
♦

Inbegrepen: 4 dagen HP en extra maaltijd bij aankomst - 5 dagen skipas - Animatie - Fooien Vervoer

♦
♦

Kinderen: Skilessen en opvang zijn inbegrepen.
Toeslag eenpersoonskamer: 40,00 euro

Volwassenen

765,00 euro

Enkel ski’s

35,00 euro

Kind < 6 jaar

435,00 euro

Skiset compleet

50,00 euro

Kind < 12 jaar

595,00 euro

Snowboard

65,00 euro

Kind < 16 jaar

685,00 euro

Skiles

70,00 euro

Eigen vervoer

40,00 euro

Geen skipas

100,00 euro

Skipas 4 dagen

35,00 euro

♦

Kortingen

13. Galtur een topbestemming met Tophotel Zontaja.
Vrijdagavond 01 april 2022 tot Zondagmorgen 10 april 2022
We verblijven in het 3-sterrenhotel Zontaja in Galtur, vlakbij de liften van het gebied Galtur Het hotel
beschikt over een mooie wellness, sauna, dampbad, enz.
De gasten die er geweest zijn spreken van een uitstekende keuken en familiale sfeer, een echte
aanrader.Bekijk het rustig op de site: www.zontaja.at Het hotel is gelegen in het dorp zelf en onze
verplaatsingen naar de andere skipistes zijn beperkt tot max 15 minuten. Er kan geopteerd worden
voor skipas ofwel galtur of Ischgl erbij.
Dit skigebied telt circa 270 km pistes,en is gekend in gans de wereld .
♦
♦
♦
♦

Inbegrepen: 7 dagen HP en - 6 dagen skipas - Animatie - Fooien
Vervoer: Mogelijk op (voldoende) aanvraag.
Kinderen: Op aanvraag
Toeslag eenpersoonskamer: 100,00 euro

Volwassenen

1295,00 euro

Enkel ski’s

40,00 euro

Kind < 6 jaar

nvt

Skiset compleet

60,00 euro

Kind < 12 jaar

nvt

Snowboard

85,00 euro

Kind < 16 jaar

nvt

Skibegeleiding

125,00 euro

nvt

Geen skipas

100,00 euro

♦

Kortingen

Eigen vervoer

14. Met het sluiten van het skiseizoen keren we terug naar ons startmoment: Stubai.
Een uiterst aangenaam slot van het seizoen!
Vrijdagavond 29 april 2022 tot Woensdagmorgen 04 mei 2022
Reisdoel: Neustift in Tirol, gelegen op circa 1000 km van België. Onze vaste start van het nieuwe
seizoen, nog steeds aan ongelooflijk interessante prijzen. Deze familie wordt reeds 20 jaar door ons
bezocht en hun ontvangst is dan ook hartelijk en welgemeend, een aanrader ook in de zomer.
Voor de levensgenieters; ook zwemmen in openlucht zou kunnen in dit 4-sterrenhotel Tirolerhof, van
de familie Pfurtscheller. De keuken is zeker een aanrader en het hotel beschikt ook over een leuke
wellness. Alle kamers hebben WC/Douche, wifi en TV.
Het hotel is in het centrum van het dorp gelegen en is dus makkelijk om eens wat te shoppen.
We verblijven in dit gezellige hotel op 13 km van de Gletscher. Het skigebied telt 54 km pistes van alle
niveaus: een aanrader om uw winterconditie op te bouwen.
Extra info: U kan eveneens hier extra dagen boeken.
♦

Inbegrepen: 3 dagen HP en extra ontbijt - 4 dagen skipas - Animatie - Fooien – Vervoer minibus
Volwassenen

725,00 euro

Enkel ski’s

40,00 euro

Kind < 6 jaar

335,00 euro

Skiset compleet

55,00 euro

Kind < 12 jaar

565,00 euro

Snowboard

80,00 euro

Kind < 18 jaar

665,00 euro

Skiles

80,00 euro

50,00 euro

Geen skipas

100,00 euro

♦

Kortingen

Eigen vervoer

VOOR REISGEZELSCHAPPEN ZIJN ER NOG MOGELIJKHEDEN NAAR ANDERE PLAATSEN IN
HET PAASVERLOF EN KROKUS .
GELIEVE DAARVOOR ONS TE CONTACTEREN.

ALLE HOTELS ZIJN OOK INDIVIDUEEL IN ANDERE PERIODES TE BOEKEN.
DAARNAAST HEBBEN WE NOG ANDERE HOTELS IN DE PORTEFEUILLE WAAR U EEN LEUKE
SKIVAKANTIE KAN DOORBRENGEN.

Voor extra uitleg en boekingsmodaliteiten:
GSM 0475/28.81.19. (Erwin) E-mail: info@flyingski.be

VERGUNNING: A 6079

INSCHRIJVINGSFORMULIER:
mailen of verzenden naar: SENSATRAVEL BVBA afdeling FLYINGSKI
Doorniksesteenweg 22, 8580 Avelgem E-mail:info@flyingski.be
De ondergetekende:

Naam
:------------------------------------------------------------------------------------Adres
:------------------------------------------------------------------------------------Postcode:--------------------------- Gemeente:------------------------------------------Telefoon : ----/-------------- Fax :-----/------------ GSM -----/------------------------E-mail :-------------------------------------------------------------------------------------

Wenst volgende personen in te schrijven:
Kinderen jonger dan 17 jaar (geboren na 30/04/2006) geslacht en leeftijd opgeven;
1---------------------------------------------------V/K*---gebdatum---------------M/J*
2---------------------------------------------------V/K*---gebdatum---------------M/J*
3---------------------------------------------------V/K*---gebdatum---------------M/J*
4---------------------------------------------------V/K*---gebdatum---------------M/J*
5---------------------------------------------------V/K*---gebdatum---------------M/J*

Kinderen op de kamer van de ouders: JA NEEN
Aantal kamers: ……………………………….
Vervoermiddel : AUTOBUS
DEELVERVOER

ski/wandelen*
ski/wandelen*
ski/wandelen*
ski/wandelen*
ski/wandelen*

EIGEN *

Reisdoel: …………………………………………. (skigebied)
Nummer reis: ………….
Periode: ……………………….
Hotel: ……………………………
Opmerkingen :…………………………………………………………………………..
Materiaal en/of skiles:
Niveau: BEGINNER HALFGEVORDERD

SKI’S
LENGTE LICH

SNOWBOARD
LENGTE LICH

GEVORDERD

MAAT
SCHOENEN

SKILES
NIVEAU

SNOWBOARDLES
NIVEAU

1
2
3
4
5

Kinderopvang gewenst: JA
Annulatieverzekering:
JA
Reisverzekering:
JA
(* = schrappen wat niet past)

NEEN
NEEN
NEEN

Prijs: €30/pp
Prijs: €30/pp

De betaling van €125 voorschot op reknr. BE 80 1030 4601 7777
met vermelding periode/hotel + eventuele verzekeringen bevestigt Uw inschrijving.

