
SKIREIS OOSTENRIJK 

Wanneer ?   Carnavalsvakantie 2019

Waar ?   Sportwelt Amadé rond Flachau

Wie ?   Groenewalders van klas 3 en hoger

Hoe lang ?   Zesdaagse reis; vier volle skidagen

Hoeveel ?   € 475,-  (incl. reisongevallenverzekering)

Beste Groenewalders,

Na 22 onvergetelijke skireizen doen we jullie ook dit jaar een goed aanbod

voor alweer een fantastische skireis. De prijs is voor zo'n complete skivakan-

tie niet hoog; het gebruik van de skihelm én de reison-gevallenverzekering is

zelfs inbegrepen!

We gaan skiën in de Sportwelt Amadé in Oostenrijk. Dit skigebied, gelegen

in het Salzburgerland, heeft ongeveer 130 liften en is uiterst sneeuwzeker.

De hoogste toppen reiken tot 2250 m. Het gebied is

door haar uitgestrektheid uitstekend geschikt voor

de zeer ervaren skiër. Daarnaast zijn er voor de be-

ginners en scholierengroepen mooie beginnerspistes,

goed gelegen en niet druk.

We verblijven met onze groep van 50 personen in Gasthof Jägerwirt in

Zederhaus. De meerpersoonskamers zijn op een enkele kamer na voorzien

van douche en toilet. Geschikte accommodatie voor een jeugdgroep met

goede keuken. Het ligt op ca. 25 minuten van de skipistes.

Het vertrek is gepland in de vroege avond van dinsdag 5 maart 2019 bij de

school. Na een nachtrit volgen vier echte skidagen omdat het materiaal al

op school wordt gepast. Geen tijdverlies dus bij de skiverhuur op de piste!

Beginners krijgen hele dagen skiles in groepen van 8 tot

10 personen, minstens 3 dagen. Gevorderden krijgen in

principe ook les, maar een andere invulling onder begelei-

ding is ook mogelijk! Het verblijf is op basis van halfpen-

sion, d.w.z. 3x ontbijt en 4x diner. De terugreis begint

zaterdagavond zodat we op zondagochtend, 10 maart

2019, weer thuis aankomen.



De reissom van  € 475,-  is dus inclusief skipas, skihuur, gebruik skihelm en

hele dagen skiles. Deelnemers met eigen materiaal (schoenen, ski's én stok-

ken) krijgen  € 40,-  korting. Verder is inbegrepen de busreis (met koffiebar,

toilet en video), begeleiding door skileraren en leraren Groenewald en (bijna)

alle maaltijden. 

Deze budgetprijs geldt voor deelnemers t/m 18 jaar (vanaf 19: +  € 70,- ) en

is inclusief reisverzekering. Deze reisongevallenverzekering is inclusief

wintersportdekking én bagagedekking. Een annuleringsverzekering is faculta-

tief en zelf via www.huski.nl af te sluiten en kost maximaal zo'n  € 30,-.

Als voorbereiding op de Skireis geven we de deelnemers zonder ski-ervaring

in december, januari en/of februari skilessen op een rolband en een bor-

stelbaan. Deze lessen zijn zeer effectief waardoor het beginniveau tijdens de

Skireis hoger is. En dat betekent weer meer plezier en minder blessures in de

sneeuw. De skilessen vooraf zijn voor beginners verplicht vanwege het feit

dat we in de sneeuw geen skigroep met skileraar van minder dan 8 personen

kunnen maken. Dat is simpelweg te duur. De prijs van deze lessen zijn nu nog

niet vastgesteld maar gerekend moet worden op ongeveer  € 75,- . 

Skiliefhebbers en andere sportievelingen uit klas 3 en hoger kunnen op deze

prachtige reis als volgt inschrijven. Lees deze informatiebrief samen met je

ouders goed door en vul het digitale aanmeldformulier in op

https://goo.gl/forms/1Lm7weuYN7XwNlBz1 óf ga naar www.groenewald.nl

en klik in het nieuwsitem 'Aanmelding Skireis 2019' op deze link.

Dit is voor jou een bindende aanmelding. De organisatie behoudt echter het

recht leerlingen van deelname uit te sluiten, echter alléén in uitzonderlijke

gevallen. Na vaststelling van de deelnemerslijst volgt de definitieve inschrij-

ving met aanbetaling! We berichten je hierover per e-mail en gebruiken

daarvoor uitsluitend je e-mailadres van school.

SKIREIS OOSTENRIJK Groenewald is een unieke kans om kennis te maken met

de wintersport, goedkoop en gezellig met leeftijdsgenoten de sneeuw in!

Groeten en veel voorpret gewenst,

jullie enthousiaste begeleiders,

T. Brusten, D. van Oppen en R. Linnartz.

Brochures over het skigebied zijn ter inzage bij de begeleiders!

Neem deze brief mee naar huis ter informatie aan je ouders!

Vraag ons naar meer informatie!


