Informatie voor vertrek SkiSafari Mittersill 2022
Informatie voor vertrek voor de deelnemers van SkiSafari Mittersilll 2022

Vooraf de op dit moment bekende coronamaatregelen
Houdt de komende week ook zelf de informatie over de regels bij.
In Oostenrijk veranderen de regels soms snel.
Sinds maandag 24 januari is het niet meer nodig om een negatieve PCR-test bij je te hebben
om Oostenrijk binnen te komen..
Wel een vriendelijk verzoek van mij om voor de zekerheid voor vertrek een zelftest te doen.
Neem ook een paar zelftesten mee om in geval van klachten te kunnen checken of het
corona is.
In de bus van Hans:
Mondkapje verplicht. Mag een gewoon mondkapje zijn, maar ook een FFP2 mondkapje
Onderweg in Duitsland
In de verschillende deelstaten gelden soms verschillende regels, maar ga er maar vanuit dat
in de wegrestaurants een FFP2 mondkapje verplicht is.
Onderweg in Oostenrijk
In Oostenrijk is het FFP2 mondkapje overal verplicht.
Tijdens het verblijf
FFP2 mondkapje verplicht in alle openbaar vervoer/ horeca/ hotels/ winkels e.d Bovendien
geldt hier een 2G-beleid en wordt de QR-code gecontroleerd.
Ook in de liftgebouwen,gesloten skiliften (gondels en stoeltjesliften met kap) en in de
wachtrijen geldt een FFP2 mondkapjesplicht.
Verder geldt een FFP2 mondkapjesplicht ook buiten op plaatsen waar geen 2 m. afstand kan
worden gehouden.
Houd je strikt aan de regels, want die worden in Oostenrijk streng gehandhaafd.
Tip:
Neem ook een papieren uitdraai van je QR-codes mee voor het geval je telefoon niet werkt.
Deelnemers en begeleiders
De groep bestaat uit 30 deelnemers.
De SkiSafari begeleiding bestaat uit reisleider/deelnemer Alex Stoltenberg en 4 gidsen:
Harm, Wilco, Martijn en Jeroen.
Natuurlijk is onze vertrouwde SkiSafari chauffeur Hans Meihuizen, met zijn dochter Esmee
als tweede chauffeur, ook weer van de partij.
Hotel
We verblijven deze week in het 3* Hotel Heizmann in Mittersill
We overnachten hier op basis van halfpension..
Het hotel heeft een gezellig restaurant. Buiten onze groep zijn er weinig tot geen andere
hotelgasten.. Er is een droogruimte met verwarmde rekken voor de skischoenen.
Het hotel ligt in het centrum van Mittersill. De skibushalte voor de eerste zondag en de
laatste zaterdag stopt voor de deur. Het hotel heeft een Wellness en de wifi is gratis in het
hele hotel.
5 Eenpersoonskamers zijn in het hotel Braurupp (van dezelfde eigenaar) op 5 minuten
loopafstand gelegen.
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Adres van het hotel:
Hotel Heizmann
Stadtplatz,18,
5730 Mittersill, Oostenrijk
Telefoon: +43 6562 6304
Bagageruimte beperkt
De bagageruimte in de bus is beperkt Wij verzoeken jullie hier rekening mee te houden. De
volgende regels gelden voor jullie bagage: per persoon 1 koffer of tas maximaal 20 kg en
maximaal 1 paar ski’s en 1 paar skischoenen. Maar het mag natuurlijk minder
Ontbijt in Mittersill
De aankomst in Mittersill is gepland tussen 8:00 en 8:30 uur. Daar kun je, als je dat bij de
inschrijving hebt aangegeven, ontbijten of anders alleen koffie/thee drinken. De kosten voor
het ontbijt bedragen € 9 ,- en zijn reeds in de reissom inbegrepen.
Skiën op de eerste zondag en laatste zaterdag
Onze chauffeur Hans mag i.v.m. de rijtijdenwet op zaterdag niet meer rijden.
De skibus naar Hollersbach stop echter voor de deur.
Let op: Laatste skibus vertrekt om 09.35 uur. Mocht dit niet haalbaar zijn vanwege
onze aankomsttijd zullen we taxivervoer proberen te regelen.
Vanuit Hollersbach kun je skiën in het gebied van Jochberg/Pass Thurn/Kitzbühel.
Skipas
Je skipas moet je op je eerste skidag zelf kopen. Je coronatoegangsbewijs wordt namelijk bij
de kassa gecontroleerd en vervolgens wordt je skipas vrij gegeven voor gebruik. Zorg ervoor
dat je ook je legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) bij je hebt. Er kan naar gevraagd
worden.
Denk eraan dat je de juiste skipas koopt, waarmee we in de verschillende skigebieden
terecht kunnen. Het is de Superskicard (Salzburger und Kitzbüheler Alpen)
De prijzen zijn exclusief borg: 7 daagse € 350,- , 6 daagse € 320,- , 5 daagse € 292,- .
Huurmateriaal
Je kunt skimateriaal huren bij de skishop van Breitfuss bij de gondel in Hollersbach op de
eerste zondag. Op de laatste zaterdag kun je ze dan hier ook weer inleveren..
Ga je de eerste dag niet skiën, dan moet je ze huren bij de skizaak van Breitfuss in Mittersill,
schuin tegenover het hotel, openingstijd volgens hun website op zondag van 09.00 tot 10,00
uur en van 17.00 tot 18.00 uur.
Terugreis
Op zaterdagavond zullen we (voor wie dat heeft aangegeven bij de inschrijving) eerst nog in
het hotel avondeten, voordat we terugrijden naar Nederland..Ook dit zit in de reissom
inbegrepen. Extra drankjes zijn natuurlijk wel voor eigen rekening.
Zondagochtend zijn we weer terug bij de instaplocaties
Reisverzekering
We verwachten dat je zelf een reisverzekering hebt afgesloten. Mocht je dit (nog) niet
gedaan hebben dan adviseren we je om dit voor aanvang van de reis alsnog te doen!
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Busgegevens
Organisatie en reisleider: Alex Stoltenberg +31(0)653715712
Chauffeur M-tours: Hans Meihuizen +31 (0) 629070173
Heenreis
Zaterdagavond 5 februari 2022:
Graag 10 minuten voor de vertrektijd aanwezig zijn.
Opstapplaats 1:
19.15 uur vertrek Parkeerplaats Marinapark Volendam:
Opstapplaats 2
20.15 uur vertrek parkeeplaats aan de rechterzijde van
restaurant La Place Meerkerk (langs de A27)
Opstapplaats 3
20.45 uur vertrek NS-Station Driebergen-Zeist
(busstation aan de noordzijde van het station)
Opstapplaats 4
21.30 uur vertrek Parkeerplaats AC Restaurant Zevenaar:
Aantal reizigers in de bus: 29
Terugreis
Zaterdagavond 12 februari 2022
Terug in Nederland: zondagochtend 13 februari 2022
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