Reis 2: Skisafari Mittersill - Oostenrijk
Zaterdag 5 februari t/m zondag 13 februari 2022
De reis
Een heerlijke skiweek Oostenrijk waar je iedere dag niets anders hoeft te doen dan te
genieten van de skidag. Wij zorgen ervoor dat alles van A tot Z voor jou is geregeld.
Zaterdagavond stap je in de Royal Class touringcar van Mtours, die je vanaf meerdere
opstapplaatsen in Nederland zonder overstappen comfortabel en rechtstreeks naar
Oostenrijk brengt. Bij aankomst staat het ontbijt met de koffie of thee al klaar. Daarna kun je
meteen op de ski’s om de eerste afdalingen te maken. De eerste dag (zondag) en de laatste
dag (zaterdag) mag Hans i.v.m. het rijtijdenbesluit niet rijden. Je kunt dan skiën in het
skigebied van Hollersbach / Jochberg / Pas Thurn/Kitzbühel.
Maandag t/m vrijdag ski je elke dag in een ander gebied, je doet in 5 dagen de leukste
afdalingen. De bus blijft de gehele week aanwezig en zorgt er ook voor dat je van en naar de
pistes gebracht en gehaald wordt. Het voordeel hiervan is dat je echte tochten kunt maken in
het gebied; soms wordt je immers aan de andere kant van het gebied opgehaald dan waar je
‘s ochtends gestart bent. Daarbij hoeven we niet te wachten op skibussen en/of taxi’s.
De laatste dag kun je zelf nog een heerlijke dag skiën om na het diner weer terug te reizen
naar Nederland, nagenietend van de skiweek.
Verblijf
We verblijven in het 4-sterren Hotel Heitzmann. (www.hotel-heitzmann.at)
Het hotel ligt direct in het centrum van Mittersill aan de gezellige marktplaats.
Mittersill is de hoofdplaats van het OberPinzgau, het meest westelijke gedeelte van het
Salzburgerland. Het stadje met 5.500 inwoners heeft een gezellige marktplaats en een leuke
winkelstand. Het mooie “Schloss Mittersill” torent hoog boven de stad uit. Het stadje ligt aan
de rand van het nationale park “Hohe Tauern” waar de wegen van Kitzbühel naar de
Felbertauerntunnel en van de Gerlospass naar Zell am See elkaar kruisen.
Mittersill ligt zeer centraal tussen veel grote skigebieden
.

Alle kamers zijn natuurlijk ingericht met douche/wc, telefoon en kabeltelevisie. In het hele
hotel kan gratis gebruik gemaakt worden van WIFI.
Het hotel heeft een grote Zirbenstube en 2 kleinere “Stuben”, waar zeer gezellig kan worden
gegeten.
Het hotel is aangesloten bij de “Gastwirte” van het Nationale Park Hohe Tauern, wat
betekent, dat voor de bereiding van de maaltijden hoofdzakelijk producten uit de regio
worden gebruikt.
Natuurlijk heeft het 4-sterren hotel ook een wellness,
Er is een lift in het hotel en een skihok met droogrek voor de skischoenen.
Omdat het hotel aan de marktplaats ligt zijn alle voorzieningen als winkels, sportzaak en
geldautomaat direct in de buurt. De skibus naar Hollersbach (voor de eerste en laatste dag)
stopt voor de deur.
Standaard verblijf je op een 2-persoonskamer
De meeste éénpersoonskamers zijn in het op 5 loopminuten gelegen 4-sterrenhotel Braurup
(van dezelfde eigenaar).
De deelnemers die op een eenpersoonskamer in hotel Braurup verblijven, kunnen daar
gebruik maken van de wellness en het ontbijt.

Het skigebied
De Super Ski Card maakt het mogelijk om diverse Tiroler en Salzburger topgebieden te
combineren.
Tijdens de SkiSafari wordt er iedere dag in een ander skigebied geskied. Dus in de 5
safaridagen ski je op ontzettend veel verschillende skipistes van de Superski Card.
Welke dag welk skigebied op het programma staat hangt o.a. af van het weer.
Op het programma staan o.a. Kitzbühel/Kirchberg, de Zillertalarena, Skicircus SaalbachHinterglemm/Leogang/Fieberbrun, de Europa Sportregion van Zell am See en Kaprun en de
Wildkogel in Neukirchen.
In de gletschergebieden van Weissee en de Kitzsteinhorn kan ook op grote hoogte worden
geskied.
Het skigebieden van Pas Thurn/Jochberg/Kitzbühel (vanuit Hollersbach) komt als skigebied
voor de zondag en zaterdag in aanmerking.
Maak je geen zorgen over sneeuwgebrek
De verschillende gebieden liggen hoog genoeg waardoor deze in principe van december tot
aan april geopend zijn. Bovendien kunnen de meeste pistes worden besneeuwd.
De reis van dag tot dag
Dag 1: Comfortabel reizen naar Oostenrijk
De reis begint op zaterdagavond en gaat per luxe touringcar Royal Class, met Hans aan het
stuur, naar Mittersill. Onderweg word je voorzien van een kopje koffie of thee. Aan het einde
van de avond vindt er 1 langere stop plaats, zodat je nog even je benen kan strekken
alvorens je in slaapt valt. Je exacte vertrektijd is afhankelijk van de opstapplaats.
Dag 2: Skiën, rustdag of omgeving verkennen?
Op zondagochtend stap je voor de deur van het hotel uit en geniet je direct van een heerlijk
ontbijt. Vervolgens ben je vrij om te kiezen of je gaat skiën of dat je de dag anders besteedt.
Besluit je om te gaan skiën dan stopt de gratis skibus naar Hollersbach voor de deur.
Dag 3 t/m 7: Skiën met gids
Tijdens deze skidagen word je ook op de piste bijgestaan en begeleid door de SkiSafarigidsen. Zij begeleiden je vol enthousiasme over de mooiste pistes en naar de leukste koffie/lunchstops. Je skiet iedere dag in een ander gebied. De gidsen nemen je iedere dag mee
naar het skigebied waar het op dat moment het lekkerste weer is. Elke dag wordt er in 4-5
niveaugroepen geskied (afhankelijk van het aantal deelnemers). De groepsgrootte is
gemiddeld 9 personen per gids.
Dag 8: Doen waar je zelf zin in hebt
Dit betekent helaas alweer de laatste dag in Mittersill. Net als op dag 2 ben je vrij om te
kiezen of je nog een dag gaat skiën of een andere activiteit onderneemt in de omgeving
’s Avonds kunnen we nog een keer van een eenvoudig diner in Hotel Heitzmann gebruik
maken, waarna we terugreizen naar Nederland. Ook op de terugweg is er natuurlijk nog een
stop om even je benen te strekken.
Dag 9: Aankomst in Nederland
Op zondagochtend kom je weer aan in Nederland. Je exacte aankomsttijd is afhankelijk van
de uitstapplaats. De uitstapplaatsen zijn logischerwijs gelijk aan de instapplaatsen.
Vervolgens heb je de zondag om heerlijk na te genieten van de fantastische SkiSafari!

Materiaal
Tijdens de SkiSafari kun je natuurlijk gebruik maken van eigen skimateriaal. Tevens is het
mogelijk materiaal te huren. Bij het dalstation van de gondel in Hollersbach zit de skiverhuur
“Breitfuss”.Hier kun je de eerste zondag je ski’s huren en op de laatste zaterdag weer
inleveren.
Ga je op de eerste zondag of de laatste zaterdag niet skiën dan is er ook een zaak van
“Breitfuss”in Mittersill, niet ver van het hotel..
Helmplicht
Door de snellere liften zijn er steeds meer skiërs op de pistes, die door het betere materiaal
ook steeds sneller gaan skiën. Dit heeft meer ongevallen tot gevolg, waarbij een toenemend
aantal met hoofdletsel. Daarom is het gebruik van een helm verplicht gesteld.
Niveau
Vanwege het feit dat we dagelijks tochten gaan skiën is deze reis helaas niet geschikt voor
onervaren skiërs. We verwachten van je dat je minimaal rode pistes beheerst kunt skiën.
Tijdens de SkiSafari zijn er afhankelijk van het aantal deelnemers 4 tot 5 niveaugroepen. Zo
is er altijd een niveaugroep dat aansluit bij jouw skiniveau.
Opstapplaatsen
De luxe Royal Touringcar brengt ons van meerdere opstapplaatsen in Nederland
rechtstreeks naar Oostenrijk. De opstapplaatsen zijn deels afhankelijk van de woonplaatsen
van de deelnemers.

Volendam

Meerkerk (zekere opstapplaats)

Driebergen-Zeist

Zevenaar (zekere opstapplaats)
Alleen in Zevenaar zal er een iets langere stop zijn waar je even je benen kunt strekken. Bij
de eerste 3 opstapplaatsen zal de stop kortstondig zijn, alleen inladen van bagage,
zodoende ben je niet eerst uren in Nederland onderweg. De luxe touringcar brengt ons
rechtstreeks en comfortabel naar Oostenrijk.
Ontbijt
Bij aankomst in Mittersill heb je de mogelijkheid om gezamenlijk te ontbijten (optioneel).
Hoogtepunten SkiSafari Mittersill
*
*
*
*
*

Iedere dag genieten van de magnifieke bergwereld.
In één week 5 skigebieden van de Salzburger en Tiroler Alpen doorkruisen.
Begeleidingdoor enthousiaste Nederlandse gidsen.
Niveaugroepen met gids dus skiën op je eigen niveau
Eigen touringcar voor rechtstreekse heen- en terugreis en transfers op de vijf safaridagen.

inclusief:
* 5-daagse skipas
* Borg skipas
* 6 overnachtingen op basis van halfpension op een 2-persoonskamer
* Vervoer van en naar Oostenrijk
* Vervoer op de vijf safaridagen van/naar de skigebieden
* Fulltime begeleiding door een reisleider en gidsen
* Prachtige skidagen voor 4-5 niveaugroepen
* De inmiddels gebruikelijke fooi (€ 10, -) voor Hans en de gidsen

Niet inbegrepen zijn:
* Lunches en drankjes
* Ontbijt bij aankomst (optioneel € 9,-)
* Diner voor vertrek (optioneel hoofdgerecht + salade + 1 drankje voor € 17,-)
* Reis- en annuleringsverzekering
Reissom
De prijs per persoon op basis van half pension voor deze skireis is € 1.095,De toeslag voor een 1 persoonskamer in hotel Heitzmann of Braurup is € 90,- (beperkt
beschikbaar)
De reissom is berekend op minimaal 30 deelnemers en 4 gidsen.
(Bij voldoende deelnemers boven de 30 zal er een 5-de gids bij komen)
Skipas 1-ste en laatste dag
1 dag extra: keuze 1e zondag of laatste zaterdag
* Toeslag 6-daagse skipas - 28,2 dagen extra, 1e zondag en laatste zaterdag
* Toeslag 7-daagse skipas - € 58,Een losse dagkaart voor het skigebied voor de eerste en laatste dag kost € 59,50 dus
uitbreiding van de 5 daagse skipas loont beslist de moeite.
Boekingskosten:
€ 15,- per boeking
Instemmingsverklaring
Om deel te kunnen nemen aan deze reis is tevens een instemmingsverklaring nodig.
Deze instemmingsverklaring kun je na ondertekening gelijk met het inschrijfformulier terug
sturen naar onderstaand (email) adres .
Aanbetaling:
- € 150,-- p/p bij inschrijving over te maken op rekeningnummer:
NL97 INGB 0002203666, t.n.v. A.J.Stoltenberg te Gorinchem o.v.v. Skisafari 2022
Inschrijfformulier:
Het inschrijfformulier en de instemmingsverklaring zijn:
- als bijlage te versturen naar het e-mailadres aj.stoltenberg@planet.nl
- uit te printen en op te sturen naar Alex Stoltenberg, Concordiaweg 95 ,
4206 BG Gorinchem
- aan te vragen bij de reisorganisator (06-53715712).
Sluitingsdatum 1 december 2021 – daarna op aanvraag

