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MET STEUN VAN

Wij zijn er
helemaal klaar voor!

#Time4Winter

inhoud

Eens te meer is Gezinssport Vlaanderen er in geslaagd een
gezinsvriendelijk wintersportprogramma samen te stellen.
En inderdaad, we hebben ook aan jouw gezin gedacht.
Hotels waar je gezin gekoesterd wordt en zich thuis voelt,
liften die uitnodigen om jullie naar goed voorbereide, soms
avontuurlijke pistes te brengen… Kortom, Gezinssport
Vlaanderen heeft er alles aan gedaan om winterse koude om
te buigen naar sportieve geneugten en gezellige beleving.
Vertrouwde omgevingen in Oostenrijk en Italië hebben we
aangevuld met nieuw ontdekte pareltjes … zelfs een totaal
nieuwe wintersportkans zit in het aanbod. Aarzel niet,
maak vandaag nog een keuze voor jou en je gezin. Met een
zonnige zomerse vakantie in zicht … is het nu tijd voor nieuwe
beslissingen: “Take time 4 winter”.

All-informule
Kortingen
Overzicht skigebieden
Nieuw in ons aanbod
Skigebied Fogaria-Lavarone
Skigebied Paganella
Skigebied Val di sole
Skigebied Dachstein-Tauern
Skigebied Salzburger Sportwelt Amadé
Jeugdski
Skigebied Dachstein-West
Skigebied Pyhrn-Priel - Wurzeralm
Skigebied Pyhrn-Priel – Höss Huttererböden
Skigebied Pitztal-Hochzeiger
Skigebied Hochkar
Winterwandelen
Lessen en niveau-indeling
Sneeuwgewenning
Vakantieweetjes
Overzichtstabel
Zoek & boek

Freddy De Nert
Voorzitter Gezinssport Vlaanderen
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Gezinssport Vlaanderen – Troonstraat 125, 1050 Brussel – T 02/507 88 22 – gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be

www.gezinssportvlaanderen.be
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Dankzij onze all-informule haal je het beste uit jouw vakantie.
Een verblijf in een gezinsvriendelijk hotel, huur materiaal,
skipas en -lessen… Bij Gezinssport Vlaanderen is alles
inbegrepen, ook het plezier van de après-ski. En jij hoeft alleen
maar te genieten!
Behalve drank zijn volgende zaken bij onze prijzen inbegrepen:

• Zesdaagse skipas
• Lessenpakket
• Huur materiaal
(incl. helm voor kinderen t.e.m. 15 jaar)
• Volpension (tenzij anders vermeld)
• Lunchbon t.w.v. 8 euro (tenzij halfpension)
• Busreis
• Ongevallenverzekering
• Nederlandstalige begeleiding
• Avondanimatie
• Fooi buschauffeur

4 sportief wintervakanties 2019-2020

HALFPENSION

De halfpensionformule begint vanaf zaterdagmiddag
(met lunch). Tijdens de week krijg je geen lunchbonnetje, maar bekostig jezelf je middageten. Voor de terugreis voorzien we wel een lunchpakket.
VOLPENSION

Onze volpensionformule begint met een lunch op de
dag van aankomst en eindigt met een lunchpakket op
de dag van terugreis. Voor het middageten aan de skipiste krijg je een lunchbonnetje ter waarde van 8 euro
waarmee een lichte snack in de bergrestaurants
(exclusief drank) kan genuttigd worden.
Raadpleeg de overzichtstabel op p. 46 & 47.

GRATIS peuteropvang (2,5-4 j.)
Terwijl je geniet op de latten wordt je peuter
opgevangen door een ervaren kinderverzorger
die er alles zal aan doen om jouw kind(eren)
een leuke tijd te bezorgen. Wij voorzien gratis
opvang voor peuters van 2,5 tot 4 jaar tijdens
de kerst- en krokusperiode in hotel Mooswirt
(zie p. 39).

Michaël en Debbie gingen met hun vier kinderen skiën met Gezinssport Vlaanderen

“Goed georganiseerd, gezinsvriendelijk en qua prijs-kwaliteit moeilijk te kloppen!”
Acht jaar geleden maakte de familie Gillis, als lid van de Gezinsbond, kennis met het wintersportaanbod van Gezinssport
Vlaanderen, de sportdienst van de Gezinsbond. Sindsdien gaan ze al voor het achtste jaar op rij mee. “Onze kinderen willen
dit niet meer missen”.
“Qua prijs en formule sprak het wintersportaanbod ons enorm aan”, vertelt Michaël. Alles is tot in de puntjes geregeld, van bus tot
skimateriaal, van skiles tot skipas, je hoeft aan niks te denken”. Al het ‘regelwerk’ wordt uit handen genomen en de reisbegeleiders van
Gezinssport Vlaanderen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat wij en onze kinderen een topvakantie beleven.
Onze kinderen vragen elk jaar opnieuw om mee te gaan met Gezinssport Vlaanderen. Het contact met andere leeftijdsgenootjes, de sfeer,
de leuke animatie na het skiën, de fijne begeleiding, … zorgen voor onvergetelijke vakantieherinneringen. Als de kinderen zich vermaken,
dan zijn ook wij gelukkig. Alle vier hebben ze leren skiën met Gezinssport Vlaanderen. Intussen hebben ze de skitechnieken al goed onder
de knie.
Wij kunnen deze gezinsvriendelijke wintersportformule aan iedereen aanraden en hebben dit intussen ook al veel gedaan!
Wij kijken alvast uit naar onze volgende wintersportreis met Gezinssport Vlaanderen!
Michaël, Debbie & kinderen.

Mis onze KORTINGEN niet!
VROEGBOEKKORTING

EXTRA GEZINSKORTING

Vlugge inschrijvers genieten van een mooie vroegboekkorting van 25 euro/persoon bij inschrijving:
• vóór 15 september 2019 (voor de skiweken
tijdens de kerst/nieuwjaarsperiode en de tussenseizoensweek januari 2020)
• vóór 15 november 2019 (voor de skiweken
tijdens de krokus- en paasvakantie en tussenseizoensweek maart)

Heb je een lidkaart van de Gezinsbond of Gezinssport
Vlaanderen op zak dan geniet je van een extra gezinskorting:
• Voor leden Gezinssport Vlaanderen: vanaf het tweede kind
en volgende kind(eren) ontvang je een vakantiebon t.w.v.
30 euro/kind te gebruiken bij reservatie van een binnenlandse
of buitenlandse vakantie van Gezinssport Vlaanderen.
• Voor leden Gezinsbond: vanaf het tweede kind en volgende
kind(eren) ontvang je een korting van 30 euro/kind. Deze
korting wordt rechtstreeks in je online portemonnee geplaatst.

KORTING EIGEN MATERIAAL

FISCALE VOORDELEN BIJ INSCHRIJVING JEUGDSKIREIS

Indien je over eigen ski- of snowboardmateriaal
beschikt, dan voorziet Gezinssport Vlaanderen een
extra korting van 33 euro. Met eigen materiaal wordt
bedoeld: schoenen en skilatten/board.

Voor kinderen t.e.m. 11 jaar, die aan de jeugdskiweek deelnemen
(dus niet vergezeld van de ouders), kan je 11,20 euro per
vakantiedag fiscaal aftrekken. Het fiscaal attest wordt je in de
loop van volgend jaar automatisch toegestuurd.
sportief winterrvakanties 2019-2020 5

skigebieden!
FIJNEOnze
SKIGEBIEDEN!
FIJNE
SKIGEBIEDEN!
Oostenrijk
Oostenrijk

Genieten van de Oostenrijkse ‘gemütlichkeit’
Wie aan Oostenrijk denkt, denkt aan wintersport! Hier vind
je uitstekende faciliteiten, wereldberoemde après-ski en Oostenrijkse
‘gemütlichkeit’. Al jaren is dit wintersportland de thuishaven van
Gezinssport Vlaanderen. En dat is niet zomaar! Alles wat je van
een wintersportvakantie mag verwachten, vind je in Oostenrijk.
Van kleinschalige kindvriendelijke familieskigebieden (Pyhrn-Priel,
Hochkar) tot ware skiparadijzen als Dachstein, Sportwelt Amadé
en Pitztal Hochzeiger. Uitstekend onderhouden pistes van blauw
tot zwart, te gekke ‘tiefschnee’-hellingen en uitdagende afdalingen.
Dankzij ons uitgebreid aanbod vind je gegarandeerd het skigebied
die het best bij jou past.

OpperOostenrijk

Neder-Oostenrijk
Skigebied Hochkar
zie p. 38

Skigebied Pyhrn-Priel
zie p. 24-25

Tirol

Salzburgerland

Skigebied Tirol
Hochzeiger Pitztal
zie p. 36

Skigebied Sportwelt Amadé
zie p. 15
Skigebied Dachstein-West
zie p. 22

8

Trentino
Skigebied
Val di Sole
zie p. 12

Trentino
Skigebied Paganella
zie p. 10

Trentino
Skigebied Folgaria -Lavarone
zie p. 8

Steirmarken
Skigebied Dachstein-Tauern
zie p. 14

Italië
Italië

De zonnige zijde van de Alpen!
Wintersport in Italië betekent mooie pistes, unieke
landschappen en culinair genieten. Zo is het
prachtige berglandschap van de Dolomieten al een
beleving op zich. De combinatie met een zonnige
ligging aan de zuidkant van de Alpen maakt het
gebied tot een populaire wintersport bestemming.
Italië biedt een variatie aan ingrediënten voor
een geslaagde wintersport vakantie: van perfect
geprepareerde pistes en karakteristieke bergdorpen
tot een typisch Italiaanse sfeer en uiteraard een
befaamde keuken. Benvenuto in Italië!

6 sportief wintervakanties 2019-2020

NIEUW!

Verblijf in apparteme
n

ten

FIJNE SKIGEBIEDEN!

Oostenrijk

Nieuw in ons aanbod!
Een fijne wintersportvakantie valt of staat met de juiste accommodatie.
En dus zijn we bij Gezinssport Vlaanderen steeds op zoek naar nieuwe
gezinsvriendelijke hotels. Alle hotels in ons aanbod beschikken over een prima
prijs/kwaliteitsverhouding. Zo hoef je zelf helemaal nergens aan te denken,
behalve aan het vakantieplezier met jouw gezin.

FIJNE SKIGEBIEDEN!
FIJN

Oostenrijk

Appartementen Alprima Aparthotel

Gasthof Brandwirt

Skigebied Pyhrn Priel - Hinterstoder
• ruime appartementen
(3 types: 2, 4-5 en 6-7-8 personen)
• skilift op 450 m
• sauna en fitnessruimte

Skigebied Dachstein-West
• prachtig uitzicht op de bergen
• in het centrum van Gosau vlakbij de skiliften
• heerlijke keuken

O

FIJNE SKIGEBIEDEN!

Zie verder p. 32

Zie verder p. 23

It

Oostenrijk

Hotel Schladmingerhof

Hotel Albergo Dimaro

Skigebied Dachstein-Tauern & Sportwelt Amadé
• op 1,5 km van de Planai-kabelbaan en
het centrum van Schladming
• gerenoveerde sauna
• ruime familiekamers

Skigebied Val di Sole
• smaakvol ingerichte kamers
• mooie wellnessruimte
• dagelijks après-ski in de bar met muziek
Zie verder p. 13

Zie verder p. 18
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Italië

Trentino

IMPIANTI /LIFTS/ANLAGEN
1 [N Penner
2[!;j Cisk
3� Slittinovia
41i!\i] Tabla!
sliJ Sonneck
6� Sonneck - Ust
7� Laghetto - Ust
s[Q Lago
9[NVillaggio
10� Laghetto -Virgo Maria
11� Rivetta

LAVARONE

PISTE/SLOPES/PISTEN

12[i;j Baby
13[:N Lait
14[fflVezzena
15[:NVesan

1
2
3
4
5
6
7
7A
8
9
10

Masador 1-2
Cisk 1-2
Moos
Tubing 1-2
Tablat
Le Stok
Bertoldi
Prinze Snow Park
Bertoldi
Prack
Ust

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

LAVARONE

EiJ!ml

Le Cogole
Skiweg Laghetto collegamento
SkiwegVivaio collegamento
Skiweg Ninfea collegamento
Skiweg Nannufaro collegamento
Avez del prinzep
Torion
Rivetta
Fratelle
Lait 1-2
Baby

�
'iO

IMPIANTI /LIFTS/ANLAGEN
22 Vezzena
23 Vesan 1-2

til

FOLGARIA FIORENTINI

1
Costa - Moreta
2 liJ Dosso della Madonna
3� Ortesino - Sommo Alto
400 Francolini - Sommo Alto
5� Baby Fondo Grande
6 [Ij Fondo Grande - Sommo Alto
7� Fondo Grande - Martinella
8 [tl Serrada - Martinella
9
Fondo Piccolo - Cima Spill
10 � Fondo Piccolo - Truagalait
11 � Fondo Piccolo - Cargaore

til

121il Fondo Piccolo - Cengio rosso
13[!;! Baby Fondo Piccolo
141i] Fondo Piccolo - Plaut
15� Sciovia Plaut
16� Malga Piovernetta - Termental
17� Malga Piovernetta - M.Pioverna
18�Val delle Lanze - Costa d'Agra
1900 3 Sassi - Monte Coston
20� Coston - Monte Coston
21� Coston
22� Fiorentini

PISTEN/ PISTE/ SLOPES
1 Maso Spilzi
1b Call.Mora-Costa
1c Coll.Mora-Ortesino
2 Dosso della Madonna 1
3 Dosso della Madonna Il
4 Ortesino
5 Stella d'ltalia
Sb Coll.Francolini-Ortesino
6 Francolini
6b Variante Francolini
7 Baby Fondo Grande

FOLGARIA FIORENTINI
8
9
9b
10
11
12
13
14a
14b
15
16

Italië
HJlml

Salizzona
Panoramica
Coll.Fondo Grande - Fondo Piccolo
Martinella Nord/Agonistica
Pra Grant
Serrada
Slalom Toll
Coll.Martinella-Fondo Piccolo
Coll.Fondo Piccolo-Fondo Grande
Cima Spill
Trugalait

777-1.700 m

17 Cargaore
18 Cengio Rosso
19 Passo Coe
20 Baby Fondo Piccolo
21 Rainer
22 Variante Rainer
23 Plaut
2Jb Plaut - Bus de la Nef
23c Leite
2'.ld Baby Coe
24 Termental

25 Pioverna
25b Skiweg Costa d'Agra
26 Val delle Lanze
2&b VarianteVal delle Lanze
27 Tre Sassi
21b Variante Tre Sassi
28 Coston
29 Fiorentini
30 Larici
31 Boarding Cross & Freeride Park

Skigebied
Folgaria-Lavarone
www.folgariaski.com

Het skigebied Folgaria is één van de mooiste en meest
gevarieerde skigebieden van de Alpen. Samen met
het skigebied van Lavarone behoort dit prachtige
skigebied tot het Skirama van de Dolomieten. Leef je
uit op meer dan 100 km pistes met 31 liften (waarvan
6 vierpersoonsstoeltjesliften) en een kunstmatig besneeuwd
gebied tot 52 km. Fervente snowboarders kunnen hun hartje
ophalen in het populaire Mazinga Park in Fondo Piccolo:
een perfect voorbereid Snowpark van ongeveer 550 meter
lang met een hoogte verschil van 68 meter.






Sneeuwzeker en zonnig skigebied
Goede faciliteiten en moderne liften
550 m lang snow- en funpark
Skischool van Folgaria
(5 dagen lessenpakket, 6de dag = familieskidag)

8 sportief wintervakanties 2019-2020
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Trentino

Italië

SKIGEBIED FOLGARIA-LAVARONE

Hotel Vittoria
Ligging

Hotel Vittoria ligt aan de rand van het centrum van Folgaria.

Kamers & maaltijden
Dit hotel beschikt over traditioneel ingerichte kamers voorzien van badkamer
met douche of bad en haardroger. Dagelijks wordt er een heerlijk gevarieerd
ontbijtbuffet geserveerd met versgebakken brood. ‘s Avonds worden er lokale en
nationele specialiteiten voorgeschoteld.

Internet
Gratis WIFI beschikbaar op de kamers.

Ontspanningsmogelijkheden
Mooi wellnesscomplex met Finse sauna, Turks bad, hot tub en een zoutgrot.
Fitness- en ontspanningsruimte. Het olympische zwembad van het Palasport
Olimpico bevindt zich op 800 meter van het hotel.

PRIJS INCLUSIEF
• zesdaagse skipas
• vijfdaags lessenpakket (zesde dag
skiën is een skidag in familieverband
zonder skischool)
• huur materiaal
(incl. helm voor kinderen t.e.m. 15 j.)
• halfpension
• busreis
• begeleiding
• animatie
• fooi buschauffeur

PRIJS EXCLUSIEF
• middageten aan de skipiste
• drank aan tafel

www.hotelvittoriafolgaria.it

Hotel Vittoria
KROKUS
22 feb-1 mrt 2020 (za-zo)

Code

Volwassenen
(vanaf 16 jaar)

12-15 jaar

7-11 jaar

4-6 jaar

Skiën

7009/SKI

1010

875

695

-

Snowboarden

7009/SNB

1070

935

-

-

Sneeuwgewenning

7009/SNG

-

-

-

540

sportief winterrvakanties 2019-2020 9
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Italië

Trentino

Italië

1.000-2.125 m

Skigebied
Paganella
www.paganella.net





gevarieerd en zonnig skigbied
B IJ HELDER WEER PRACHTIG UITZICHT
OP HET GARDAMEER
moderne skiliften

10 sportief wintervakanties 2019-2020

Het skigebied Paganella ligt in Trentino, Italië. Een sneeuwzeker
gebied dankzij een groot aantal sneeuwkanonnen. Het gebied
kent brede pistes en is over het algemeen zonnig door
haar ligging op een groot rotsplateau. De pistes zijn goed
geprepareerd en je vindt rond de pistes veel berghutjes waar je
terecht kan voor een drankje en een snack. Het gebied hoort bij
de dorpen Andalo en Fai della Paganella.

6

Trentino

Italië

SKIGEBIED PAGANELLA

Hotel Miralago
Ligging
Hotel Miralago bevindt zich in het centrum van Molveno en biedt een prachtig
panoramisch uitzicht op het meer en de Dolomieten. De skipistes van Paganella
liggen op 4 km afstand van het hotel.
PRIJS INCLUSIEF

Kamers & maaltijden
Dit gastvrije hotel is voorzien van mooie comfortkamers, uitgerust met tv, bad of
douche en toilet.
Prima verzorgde keuken met lokale en internationale gerechten.

Internet
Gratis Wifi beschikbaar op de kamers en in de gemeenschappelijke ruimtes.

Ontspanningsmogelijkheden

• zesdaagse skipas
• vijfdaags lessenpakket (zesde dag
skiën is een skidag in familieverband
zonder skischool)
• huur materiaal
(incl. helm voor kinderen t.e.m. 15 j.)
• halfpension
• busreis
• begeleiding
• animatie
• fooi buschauffeur

Wellnessoase met sauna, Turks stoombad en whirlpool.

PRIJS EXCLUSIEF

www.miralagohotel.com

• middageten aan de piste
• drank aan tafel

Hotel Miralago
KROKUS
22 feb-1 mrt 2020 (za-zo)

Code

Volwassenen
(vanaf 16 jaar)

12-15 jaar

7-11 jaar

Skiën

7209/SKI

980

865

740

Snowboarden

7209/SNB

1040

925

sportief winterrvakanties 2019-2020 11

8

Trentino

Italië

Italië

800-2900 m

Skigebied
Val di sole
www.valdisole.net

Het zonnige Val di Sole is beslist een aanrader voor wie heerlijk wil skiën tussen
de bossen en tegelijk wil genieten van de wondermooie Dolomieten. Zowel de
beginnende als de meer ervaren skiër vindt hier zijn gading op de pistes van
Folgarida-Dimaro. Op verschillende mooie brede afdalingen kan er flink door
geskied worden. Dankzij de verbinding met Pinzolo én met het mondaine skioord
Madonna di Campiglio wachten maar liefst 150 km ononderbroken skiplezier, en
dit twee dagen lang! De pistes worden uitstekend geprepareerd en Val di Sole
heeft het beste sneeuwkanonnennetwerk van Italië. Het is een van de weinige
gebieden die vroeg in het seizoen beginnen en ook laat weer sluiten.
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Zonovergoten wintersportregio
Zalige brede pistes
Authentieke wintersportgebieden

7

Trentino

Italië

SKIGEBIED VAL DI SOLE

Hotel Albergo Dimaro

Nieuw!

Ligging
Familiaal hotel, gelegen in Folgarida-Dimaro, een historische dorpskern met
prachtige bezienswaardigheden.

Kamers & maaltijden
Dit gastvrije hotel beschikt over comfortabel ingerichte kamers voorzien van
badkamer met douche of bad en haardroger. Dagelijks wordt er een heerlijk
gevarieerd ontbijtbuffet geserveerd met zowel zoete en hartige gerechten.
’s Avonds krijg je een driegangenmenu voorgeschoteld en een buffet met
bijgerechten.

Internet
Gratis WIFI.

Ontspanningsmogelijkheden
Wellnessruimte met buitensauna en jacuzzi, zwembad met hydromassage,
kinderspeelkamer, pooltafel.

PRIJS INCLUSIEF
• zesdaagse skipas
• vijfdaags lessenpakket (zesde dag
skiën is een skidag in familieverband
zonder skischool)
• huur materiaal
(incl. helm voor kinderen t.e.m. 15 j.)
• halfpension
• busreis
• begeleiding
• animatie
• fooi buschauffeur

PRIJS EXCLUSIEF
• middageten aan de skipiste
• drank aan tafel

www.dimarohotel.it

Hotel Albergo Dimaro
KROKUS
22 feb-1 mrt 2020 (za-zo)

Code

Volwassenen
(vanaf 16 jaar)

12-15 jaar

7-11 jaar

Skiën

7909/SKI

1080

850

850

Snowboarden

7909/SNB

1140

910

sportief winterrvakanties 2019-2020 13
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Steirmarken

Oostenrijk

FIJNE S

Oosten
tot 2.015 m

Skigebied
Dachstein-Tauern
www.schladming-dachstein.at

Italië

Schladming-Dachstein Tauern is een van de toonaangevende
skigebieden in Oostenrijk. Dit grote skiparadijs omvat maar
liefst vier skigebieden (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen en
de Reiteralm), die grotendeels met elkaar verbonden zijn. De
skipas geeft toegang tot alle liften van deze mooie ski-oorden.
In totaal biedt Dachstein-Tauern 187 km pistes aan, van
licht naar superzwaar, die deel uitmaken van het imposante
Dachsteinmassief. De streek staat bekend als een sneeuwrijk
gebied en als wereldbekeroord. De Planaï, Reiteralm, Hauser
Kaïbling zijn enkele bekende namen van skipistes uit het
wereldbekercircuit. Bovendien zorgt de gletsjer, op 2.700 m
boven de zeespiegel, voor sneeuwzekerheid. Of je nu voor het
eerst de latten aan bindt of al meer ervaring
hebt, voor elke skiër zijn er genoeg mogelijkheden. Onze
begeleiders streven ernaar om zoveel mogelijk skigebieden
te bezoeken. Ook de skigebieden van Amadé zijn bij de skipas
inbegrepen.
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Veelzijdigheid troef!
Dachsteingletsjer op 2.700 m hoogte

5

Salzburgerland

Oostenrijk

FIJNE S

Oosten
tot 2.188 m

Skigebied
Salzburger Sportwelt Amadé
www.skiamade.com

Italië

De skigebieden van Flachau, Wagrain, St. Johann-Alpendorf, Radstadt,
Altenmarkt-Zauchensee, Kleinarl, Eben en Filzmoos vormen samen het skigebied
Salzburger Sportwelt. Verheug je op nóg meer skiplezier met 320 km heerlijke
skipistes, 120 liften, kabine- en zetelbanen, dit met slechts 1 skipas. Het
skigebied Altenmarkt Zauchensee (tot 2.188 m) is de eerste stopplaats van één
der grootste en sneeuwrijkste skigebieden van Oostenrijk. 32 liften brengen
je naar de beginnerspiste, blauwe, rode en zwarte pistes. Elke dag een andere
afdaling met verbindingen tussen Zauchensee en de andere skigebieden zoals
FLACHAUWINKEL (tot 1980 m) - KLEINARL FLACHAU en WAGRAIN zijn mogelijk.
Elk skigebied is een waar skiparadijs met tientallen skiliften en honderden
kilometers pistes.

sportief winterrvakanties 2019-2020 15
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Steiermark &
Salzburgerland

Oostenrijk

Extra voordelig
voor de kinderen
met Pasen!

SKIGEBIED DACHSTEIN-TAUERN & SPORTWELT AMADÉ FORSTAU/RADSTADT

Innviertler Berggasthof
Ligging
Gelegen op een hoogte van 1.270 meter,
biedt dit hotel een adembenemend
uitzicht op het schitterende
Dachsteingebergte.

Kamers & maaltijden
Dit gastvrije verblijf met uitstekende
service beschikt over rustiek ingerichte
comfortkamers met douche en toilet.
In het smaakvol ingerichte restaurant
kan je genieten van heerlijke

huisbereide specialiteiten. Tijdens onze
tussenweek in maart word je culinair
verwend met een viergangenmenu.

Internet
Gratis WIFI beschikbaar op alle kamers
en in de gemeenschappelijke ruimtes.

Ontspanningsmogelijkheden
Sauna

PRIJS INCLUSIEF
• zesdaagse skipas
• vijfdaags lessenpakket (zesde dag
skiën is een skidag in familieverband
zonder skischool)
• huur materiaal voor 6 dagen
(incl. helmen voor kinderen t.e.m. 15 j.),
• halfpension
• busreis
• begeleiding
• animatie
• fooi buschauffeur

PRIJS EXCLUSIEF

Italië

• middageten aan de skipiste
• drank aan tafel

www.innviertler.at

Innviertler Berggasthof
KROKUS
21-29 feb 2020 (vr-za)

Code

Volwassenen
(vanaf 16 jaar)

12-15 jaar

7-11 jaar

4-6 jaar

Skiën

5609/SKI

1010

860

820

-

Snowboarden

5609/SNB

1070

920

-

-

Sneeuwgewenning

5609/SNG

-

-

-

540

Skiën

5611/SKI

1050

-

-

Wandelen

5611/WA

650

-

-

-

Sneeuwgewenning

5611/SNG

-

-

-

540

Skiën

5615/SKI

1010

740

715

-

Snowboarden

5615/SNB

1070

800

-

-

Sneeuwgewenning

5615/SNG

-

-

-

540

TUSSENSEIZOEN
6-14 maart 2020 (vr-za)

PASEN
3-11 april 2020 (vr-za)
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4

Steiermark &
Salzburgerland

Oostenrijk

SKIGEBIED DACHSTEIN-TAUERN & SPORTWELT AMADÉ/RADSTADT

Familienhotel
Der Stieglerhof/Walchhofgut
PRIJS INCLUSIEF

Ligging
Mooi hotel onder familiale leiding, gelegen in de prachtige skiregio Salzburger
Sportwelt Amadé, niet ver van de idyllische stad Radstadt. Wij logeren in
Walchhofgut. De maaltijden worden geserveerd in Stieglerhof.

Kamers & maaltijden
Dit fraaie familiehotel beschikt over comfortabele kamers met douche, toilet, tv.
Tevens kan je genieten van een heerlijke keuken.

Internet

• zesdaagse skipas
• vijfdaags lessenpakket (zesde dag
skiën is een skidag in familieverband
zonder skischool)
• huur materiaal voor 6 dagen
(incl. helmen voor kinderen t.e.m. 15 j.)
• halfpension
• busreis
• begeleiding
• animatie
• fooi buschauffeur

Italië

PRIJS EXCLUSIEF

Gratis WIFI beschikbaar op alle kamers en in de gemeenschappelijke ruimtes.

Ontspanningsmogelijkheden

• middageten aan de skipiste
• drank aan tafel

Tafeltennis en kickerspel voor de kinderen. Volwassenen kunnen genieten van
Finse sauna, aroma dampbad, infraroodkabine.

www.stieglerhof.at

Familienhotel Der Stieglerhof/Walchhofgut
NIEUWJAAR
28 dec-5 jan 2020 (za-zo)

Code

Volwassenen
(vanaf 16 jaar)

12-15 jaar

7-11 jaar

4-6 jaar

Skiën

5701/SKI

1165

875

820

-

Snowboarden

5701/SNB

1225

935

-

-

Sneeuwgewenning

5701/SNG

-

-

-

540

Skiën

5709/SKI

1220

900

845

-

Snowboarden

5709/SNB

1280

960

-

-

Sneeuwgewenning

5709/SNG

-

-

-

540

KROKUS
21-29 feb 2020 (vr-za)

sportief winterrvakanties 2019-2020 17

4

Steiermark &
Salzburgerland

Oostenrijk

SKIGEBIED DACHSTEIN-TAUERN & SPORTWELT AMADÉ FORSTAU/RADSTADT

Hotel Schladmingerhof
Ligging

Het pas gerenoveerde Schladmingerhof is rustig gelegen aan de stadsrand van
Schladming. Op 1600 m ligt de “Planai” kabelbaan die je meteen naar de skipistes
brengt. Skibushalte op 170 m van het hotel.

Kamers & maaltijden

Nieuw! Italië
PRIJS INCLUSIEF

Dit gezellige gastvrije hotel beschikt over mooie ingerichte voorzien van bad/douche,
toilet, tv en biedt een mooi uitzicht op de Oostenrijkse Alpen. Lekkere keuken met
rijkelijk ontbijtbuffet en gevarieerde saladbar bij avondmaal.

Internet
Gratis WIFI beschikbaar op alle kamers en in de gemeenschappelijke ruimtes.

Ontspanningsmogelijkheden
Wellnessruimte met Finse sauna, biosauna, infraroodcabine, rustruimte en
ligbedden. Recreatiezaal met tafeltennis.

• zesdaagse skipas
• vijfdaags lessenpakket (zesde dag
skiën is een skidag in familieverband
zonder skischool)
• huur materiaal voor 6 dagen
(incl. helm voor kinderen t.e.m. 15 j.)
• halfpension
• busreis
• begeleiding
• animatie
• fooi buschauffeur

PRIJS EXCLUSIEF
• middageten aan de piste
• drank aan tafel

www.schladmingerhof.at

Hotel Schladmingerhof
NIEUWJAAR
27 dec 2019 -4 jan 2020 (vr-za)

Code

Volwassenen
(vanaf 16 jaar)

12-15 jaar

7-11 jaar

4-6 jaar

Skiën

6501/SKI

1280

1100

985

-

Snowboarden

6501/SNB

1340

1160

-

-

18 sportief wintervakanties 2019-2020

4

Steiermark &
Salzburgerland

Oostenrijk
Jeugdski

Ski- en snowboardfun
verzekerd!

8-18 j.

Heb je kinderen tussen
acht en achttien jaar die verzot
zijn op bergen, sneeuw en een
flinke portie winterpret?
Wel, deze winter kunnen
ze samen met Gezinssport
Vlaanderen de sneeuw
induiken… en mag jij even
genieten van wat stilte in huis.

SKIGEBIED DACHSTEIN-TAUERN/ROHRMOOS-UNTERTAL

Gasthof Michlbauer

Italië

Ligging
Fijn hotel met prachtig uitzicht op het Dachstein-massief en
de Schladminger Tauern.

Kamers & maaltijden
Dit comfortabel en gezellig hotel biedt comfortkamers aan in een gezellige
familiale sfeer. Een eenvoudige keuken met traditionele Steirische gerechten
en rijkelijk ontbijt dragen bij tot een geslaagd verblijf.

Internet
Gratis WIFI in de lobby en het restaurant.

Ontspanningsmogelijkheden
Tafeltennis.

PRIJS INCLUSIEF
• zesdaagse skipas
• zesdaags lessenpakket
• huur materiaal voor 6 dagen
(incl. helmen voor jongeren t.e.m. 15 j.)
• volpension
• busreis
• begeleiding
• animatie
• fooi buschauffeur

PRIJS EXCLUSIEF

www.michlbauerhof.at

• drank aan tafel

Gasthof Michlbauer
PASEN
3-11 april 2020 (vr-za)

Code

vanaf 16 jaar

12-15 jaar

8-11 jaar

Skiën

6615/SKI

870

860

850

Snowboarden

6615/SNB

930

920
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ZONDAG 1 SEPTEMBER
DILBEEK & HUIZINGEN

BEWEEGDORP
IN SAMENWERKING MET

A L L E I N F O : G O R D E L F E S T I VA L . B E
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5

Salzburgerland

Oostenrijk

FIJNE S

Oosten
777-1.700 m

Skigebied
Dachstein-West
www.dachstein.at

Kom mee naar het hart van Oostenrijk en geniet van
een welverdiende wintersportweek in het prachtige
Salzkammergut. De mooie uitzichten, kindvriendelijke en
zacht glooiende pistes maken deze regio tot een heerlijke
familiebestemming. Het is de onomstreden lievelingsplaats
van menig wintersporter. In totaal strekken zich meer dan
140 kilometer pistes en 46 moderne liften uit over de grens
Oberösterreich en het Salzburger Land.
Dit gezinsvriendelijk skigebied, gelegen tussen de bekende
wintersportoorden Gosau, Russbach, Annaberg-Lungötz en
Zwieselalm heeft een hart voor kinderen en families.
Het skigebied van Krippenstein wordt eveneens bezocht met
dezelfde skipas: 30 km buiten piste, van licht naar zwaar, het
paradijs voor freestylers en snowboarders (tot 2.100 m).
Sneeuwzekerheid van Kerstmis tot Pasen!

22 sportief wintervakanties 2019-2020

Italië

5

Salzburgerland

Oostenrijk

SKIGEBIED DACHSTEIN-WEST/GOSAU

Gasthof Brandwirt

Nieuw!
PRIJS INCLUSIEF

Ligging

Italië

• zesdaagse skipas
• vijfdaags lessenpakket (zesde dag
skiën is een skidag in familieverband
zonder skischool)
• huur materiaal voor 6 dagen
(incl. helmen voor kinderen t.e.m. 15 j.)
• halfpension
• busreis
• begeleiding
• animatie
• fooi buschauffeur

Gasthof Brandwirt ligt op een rustige locatie in de prachtige
Gosau-vallei en in het hart van het Hallstatt- Dachstein/
Salzkammergut, dat op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO
staat. Het hotel ligt op ongeveer 800 meter van de skiliften in
Gosau.

Kamers & maaltijden
Alle kamers zijn voorzien van een badkamer, een toilet en een tv.
Dit familiale hotel serveert voornamelijk lokale specialiteiten die
worden bereid met regionale producten.

PRIJS EXCLUSIEF
• middageten aan de skipiste
• drank aan tafel

Internet
Gratis WIFI beschikbaar op alle kamers en in de
gemeenschappelijke ruimtes.

Ontspanningsmogelijkheden
Sauna.

Gasthof Brandwirt
KROKUS
22 feb-1 mrt 2020 (za-zo)

Code

Volwassenen
(vanaf 16 jaar)

12-15 jaar

7-11 jaar

4-6 jaar

Skiën

6709/SKI

1080

845

800

-

Snowboarden

6709/SNB

1140

905

-

-
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1

Opper-Oostenrijk

Oostenrijk

FIJNE S

Oosten
800-1.870 m

Skigebied
Pyhrn-Priel
www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at

Ver weg van het massatoerisme ligt aan
de zuidelijke grens van Opper-Oostenrijk
het familiaal skigebied Pyhrn-Priel. PyhrnPriel omvat twee fantastische skigebieden:
WURZERALM en HÖSS-HUTTERERBÖDEN.
Met eenzelfde skipas kan je terecht in deze
twee skigebieden.

in een mum vaent de
tijd ben je m aar boven
kabeltrein n

Italië
WURZERALM (Spital am Pyhrn)
Het skigebied Wurzeralm is prachtig gelegen tussen de
Stubwies, de Rote Wand en Warscheneck. Met een treintje
wordt in een mum van tijd het hoogteverschil van 800 meter
tot 1.423 meter tot het bergstation overbrugd. Daar bevinden
zich de eerste skiliften. De hoger gelegen pistes worden
via stoeltjesliften bereikt tot het hoogstgelegen punt van
1.870 meter (Frauenkar). De lange dalafvaart bedraagt meer
dan 4,5 km en is supergezellig. Iedere wintersporter vindt hier
afdalingen van niveau maar ook wandelaars en langlaufers
kunnen zich in deze omgeving vermaken. Genoeg afdalingen
van licht naar halfzwaar, van gemoedelijk naar technisch
moeilijker (de ‘Romantische Straße’ – voor de meer ervaren
skiër – is een absolute aanrader).
LANGLAUFCENTRUM WINDISCHGARSTEN/SPITAL
Het wintersportgebied Pyhrn-Priel is een waar walhalla voor
langlaufers. In totaal kan men gebruik maken van meer dan
120 kilometer aan langlaufloipes. In het dal zijn er 60 km.
langlaufloipes met twee centra in Oberweng en Rosenau.
Er is ook een loipe bovenaan de skipistes van Wurzeralm en
Hinterstoder.

24 sportief wintervakanties 2019-2020

1

Opper-Oostenrijk

Oostenrijk

FIJNE S

Oosten
600-2.000 m

Skigebied
Höss-Huttererböden
(Hinterstoder)

Italië

www.hinterstoder.at

Skigebied Hinterstoder is één van de
bekendere skigebieden in Opper-Oostenrijk.
Een idyllisch winterlandschap, een prachtig
bergpanorama en perfect onderhouden
afdalingen tot op 2.000 meter hoogte.
Misschien wel het meest ideale skigebied
in Oostenrijk, met jaarlijks de internationale
skiwedstrijden. Van het dorpje Hinterstoder
(600 m) tot Huttererböden (1.400 m) ben je in
minder dan tien minuten met de kabelbaan.
Vanuit dit “plateau” neem je stoeltjes- of
sleepliften naar de hoger gelegen ski regionen.
Een zeszetellift neemt je mee in een mum
van tijd naar de hoogste skipistes. Een
superattractie zijn de twee sleepliften die de
skiërs tot net boven de 2.000 meter brengen.
Zowel de ervaren skiër als de gemoedelijke
skiër komt hier ruimschoots aan bod.

Sunny
Kids Park
Het Sunny Kids Park staat bol van de leuke
attracties om skiën voor de kleintjes tot een
feest te maken. Onze ervaren Nederlandstalige
skimonitoren leren onze jongste sneeuwfanaten
(4-6-jarigen) op een speelse en ongedwongen wijze
hun eerste stappen op de skilatten in het Sunny
Kids Park. Skipret verzekerd!





eigen sleeplift
transportband



kindercaroussel
leuke sprookjesfiguren
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1

Opper-Oostenrijk

Oostenrijk

SKIGEBIED PYHRN-PRIEL/EDLBACH

Hotel Sperlhof

PRIJS INCLUSIEF

Ligging
Gelegen in Edlbach op 2 km van het centrum van Windischgarsten.

Kamers & maaltijden
Dit klassevol hotel beschikt over comfortabele kamers voorzien van eigen
badkamer, zithoek en tv. De meeste kamers hebben ook een balkon. Geniet
met volle teugen van de hoogstaande keuken en het gratis gebruik van de vele
ontspannings- en wellnessfaciliteiten.

Internet
Gratis internetgebruik aan de receptie en wifi op de kamers.

Ontspanningsmogelijkheden

• zesdaagse skipas
• vijfdaags lessenpakket
(zesde dag skiën is een skidag in
familieverband zonder skischool),
gevorderde skiërs (min. niveau 2)
kunnen kiezen voor een skipakket van
4 u., 2 u. of geen skischool
• huur materiaal
(incl. helm voor kinderen t.e.m. 15 j.)
• volpension*
• busreis
• begeleiding
• animatie
• fooi buschauffeur

PRIJS EXCLUSIEF

Uitgebreide wellnessafdeling met sauna, solarium, stoombad, binnenzwembad.
Verder is er ook een tafeltennisruimte.

• drank aan tafel

Italië

www.sperlhof.at

Hotel Sperlhof
KROKUS
21-29 februari 2020 (vr-za)

Code

Volwassenen
(vanaf 16 jaar)

12-15 jaar

7-11 jaar

4-6 jaar

Skiën (lessenpakket 4 u.)

5309/SKI4

1275

999

880

-

Skiën (lessenpakket 2 u.)

5309/SKI2

1180

910

-

-

Skiën (geen skischool)

5309/SKI0

1110

840

-

-

Langlaufen

5309/LL

960

-

-

-

Wandelen

5309/WA

845

-

-

-

Snowboarden

5309/SNB

1335

1059

-

-

Sneeuwgewenning

5309/SNG

-

-

-

540

Skiën

5315/SKI

1111

910

820

-

Snowboarden

5315/SNB

1171

970

-

-

Sneeuwgewenning

5315/SNG

-

-

-

540

PASEN
3-11 april 2020 (vr-za)

*Met uitzondering van het langlauf- en wandelprogramma (= halfpensionformule).
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1

Opper-Oostenrijk

Oostenrijk

SKIGEBIED PYHRN-PRIEL/WINDISCHGARSTEN

Hotel Lavendel
Ligging

Stijlvol hotel met rustige ligging, op 5 minuten loopafstand van het sfeervolle
centrum van Windischgarsten.

Kamers & maaltijden
Katharina en Rupert Gössweiner, de enthousiaste eigenaars van dit hotel,
verwelkomen je op hun eigen typisch Oostenrijkse wijze. Hotel Lavendel beschikt
over mooi uitgeruste kamers voorzien van alle comfort: tv, kluis, badkamer met
badjassen en haardroger.
’s Morgens kan je genieten van een gevarieerd ontbijtbuffet met huisgemaakt
gebak. ’s Avonds wordt er een viergangendiner geserveerd met een saladebuffet.

Internet
Gratis WIFI beschikbaar in de kamers en gemeenschappelijke ruimtes.

Ontspanningsmogelijkheden
Relax in de mooie wellnessafdeling met binnenzwembad, sauna, infraroodcabine,
stoombad en een Romeins stoombad.

www.hotellavendel.at

PRIJS INCLUSIEF

Italië

• zesdaagse skipas
• vijfdaags lessenpakket
(zesde dag skiën is een skidag in
familieverband zonder skischool),
• huur materiaal
(incl. helm voor kinderen t.e.m. 15 j.)
• volpension*
• busreis
• begeleiding
• animatie
• fooi buschauffeur

PRIJS EXCLUSIEF
• drank aan tafel

Hotel Lavendel
BUITEN SEIZOEN
18-26 januari 2020 (za-zo)

Code

Volwassenen
(vanaf 16 jaar)

12-15 jaar

7-11 jaar

4-6 jaar

Skiën

6304/SKI

1120

-

-

-

Langlaufen

6304/LL

860

-

-

-

Wandelen

6304/WA

720

-

-

-

Sneeuwgewenning

6304/SNG

-

-

-

540

Skiën

6315/SKI

1001

910

820

-

Snowboarden

6315/SNB

1061

970

-

-

Sneeuwgewenning

6315/SNG

-

-

-

540

PASEN
3-11 april 2020 (vr-za)

*Met uitzondering van het langlauf- en wandelprogramma (= halfpensionformule).
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Laat ze veilig de wereld ontdekken

Met Veilig Gevoel beschermt u uw gezin 24/7
Kinderen zelf de wereld laten ontdekken is belangrijk… maar niet makkelijk. Om u te helpen, biedt Baloise Insurance u Veilig Gevoel. De persoonlijke ongevallenverzekering die u
en uw gezin 24/7 beschermt. Op het skateboard, in de auto of met de fiets voor het eerst
naar school. Veilig Gevoel geeft iedereen dat extra veilig gevoel.
De verzekering Veilig Gevoel betaalt in sommige gevallen niet. Ongevallen tijdens gevaarlijke sporten als zweefvliegen, speleologie en quad rijden zijn bijvoorbeeld uitgesloten.
Surf naar berekenjeongevallenpremie.be en ontdek welke extra bescherming deze verzekering biedt. Vraag ernaar bij uw bemiddelaar.
Veilig Gevoel is een ongevallenverzekering van Baloise Insurance. Het is een jaarcontract naar Belgisch recht. Wilt u een verzekering nemen?
Bekijk de IPID-fiche, onze Algemene Voorwaarden en onze segmentatiecriteria om u grondig te informeren over uw wettelijke bescherming op
www.baloise.be. Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv - RPR Antwerpen - BTW BE0400.048.883, verzekeringsonderneming
toegelaten onder nummer 0096. VU: Henk Janssen, Baloise Insurance, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België.
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1

Opper-Oostenrijk

Oostenrijk

SKIGEBIED PYHRN-PRIEL /EDLBACH

Hotel Huttersberg
Ligging
Hotel Huttersberg ligt op een hoogte van 670 m. op de flanken van de heuvels
rondom Windischgarsten, waardoor je van een heerlijk panorama op het “Totes
Gebirge” kan genieten.

PRIJS INCLUSIEF

Italië

Ontspanningsmogelijkheden

• zesdaagse skipas
• vijfdaags lessenpakket
(zesde dag skiën is een skidag in
familieverband zonder skischool),
gevorderde skiërs (min. niveau 2)
kunnen hier kiezen voor een skipakket
van 4 u., 2 u. of geen skischool
• huur materiaal
(incl. helm voor kinderen t.e.m. 15 j.)
• volpension*
• busreis
• begeleiding
• animatie
• fooi buschauffeur

Sauna, tafeltennisruimte.

PRIJS EXCLUSIEF

www.huttersberg.at

• drank aan tafel

Kamers & maaltijden
Dit kleine, maar comfortabele en gezellige hotel biedt comfortkamers aan in
een gezellige familiale sfeer. Een eenvoudige keuken, met uit de eigen boerderij
afkomstige producten, draagt bij tot een geslaagd verblijf.

Internet
Gratis WIFI beschikbaar in het restaurant en aan de receptie.

Hotel Huttersberg
KROKUS
21-29 februari 2020 (vr-za)

Code

Volwassenen
(vanaf 16 jaar)

12-15 jaar

7-11 jaar

4-6 jaar

Skiën (lessenpakket 4 u.)

5209/SKI4

990

830

765

-

Skiën (lessenpakket 2 u.)

5209/SKI2

910

800

-

-

Skiën (geen skischool)

5209/SKI0

850

720

-

-

Wandelen

5209/WA

580

-

-

-

Snowboarden

5209/SNB

1050

890

-

-

Sneeuwgewenning

5209/SNG

-

-

-

540

*Met uitzondering van het wandelprogramma (= halfpensionformule).

sportief winterrvakanties 2019-2020 29

1

Opper-Oostenrijk

Oostenrijk

SKIGEBIED PYHRN-PRIEL/SPITAL AM PYHRN

Jufa Hotel
Ligging

PRIJS INCLUSIEF

Het Jufa Hotel bevindt zich in een prachtig gemoderniseerd kloostergebouw en
is gelegen in het centrum van Spital op 4 km van de kabelbaan Wurzeralm.

Italië

Ontspanningsmogelijkheden

• zesdaagse skipas
• vijfdaags lessenpakket
(zesde dag skiën is een skidag in
familieverband zonder skischool),
gevorderde skiërs (min. niveau 2)
kunnen hier kiezen voor een skipakket
van 4 u., 2 u. of geen skischool
• huur materiaal
(incl. helm voor kinderen t.e.m. 15 j.)
• volpension*
• busreis
• begeleiding
• animatie
• fooi buschauffeur

Sauna. Het gemeentelijk zwembad bevindt zich op 500 m van het hotel.

PRIJS EXCLUSIEF

www.jufa.eu/hotel/pyhrn-priel/

• drank aan tafel

Kamers & maaltijden
Mooie ruime uitgeruste gezinskamers met een tv, een zithoek en een badkamer.
Verzorgd ontbijt- en maaltijdenbuffet.

Internet
Gratis WIFI beschikbaar

Jufa Hotel
KROKUS
21-29 februari 2020 (vr-za)

Code

Volwassenen
(vanaf 16 jaar)

12-15 jaar

7-11 jaar

Skiën (lessenpakket 4 u.)

6009/SKI4

1170

920

800

Skiën (lessenpakket 2 u.)

6009/SKI2

1105

880

Skiën (geen skischool)

6009/SKI0

1000

760

Langlaufen

6009/LL

900

-

-

-

Wandelen

6009/WA

715

-

-

-

Snowboarden

6009/SNB

1230

980

-

-

Sneeuwgewenning

6009/SNG

-

-

-

540

Met uitzondering van het langlauf- en wandelprogramma (= halfpensionformule).
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4-6 jaar

1

Opper-Oostenrijk

Oostenrijk

SKIGEBIED PYHRN-PRIEL/EDLBACH

Berggasthof-Pension Zottensberg
PRIJS INCLUSIEF

Ligging
Gelegen op een hoogte van 900 meter tussen Windischgarsten en Spital biedt
dit mooie hotel een prachtig panorama op het ‘Totes Gebirge’, de ‘Warscheneck’
en het ‘Sensengebirge’.

Kamers & maaltijden
Dit gemoedelijk typisch Oostenrijks hotel onder familiale leiding beschikt
over stijlvol ingerichte kamers voorzien zijn van douche/bad, WC, telefoon en
tv. De familie Sulzbacher verwent je ‘s morgens met een heerlijk uitgebreid
ontbijtbuffet en schotelt je ‘s avonds heerlijke gerechten voor.

Internet

• zesdaagse skipas
• vijfdaags lessenpakket (4 u./dag;
zesde dag skiën is een skidag in
familieverband zonder skischool,
gevorderde skiërs (min. niveau 2)
kunnen hier kiezen voor een skipakket
van 4 u., 2 u. of geen skischool)
• huur materiaal
(incl. helm voor kinderen t.e.m. 15 j.)
• volpension*
• busreis
• begeleiding
• animatie
• fooi buschauffeur

Italië

PRIJS EXCLUSIEF

Voor een week Wifi betaal je € 5.

• drank aan tafel

Ontspanningsmogelijkheden
Zwembad, sauna, solarium, tafeltennis.

www.zottensberg.at

Berggasthof-Pension Zottensberg
KROKUS
21-29 februari 2020 (vr-za)

Code

Volwassenen
(vanaf 16 jaar)

12-15 jaar

7-11 jaar

4-6 jaar

Skiën (lessenpakket 4 u.)

5409/SKI4

1175

950

830

-

Skiën (lessenpakket 2 u.)

5409/SKI2

1140

910

-

-

Skiën (geen skischool)

5409/SKI0

1010

800

-

-

Wandelen

5409/WA

740

-

-

-

Snowboarden

5409/SNB

1235

1010

-

-

Sneeuwgewenning

5409/SNG

-

-

-

540

*Met uitzondering van het wandelprogramma (= halfpensionformule).
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1

Opper-Oostenrijk

Oostenrijk

NIEUW!

SKIGEBIED PYHRN PRIEL – HINTERSTODER

Alprima Aparthotel

Appartem
met eigeenntsformule
wagen

Dit gloednieuw appartementscomplex
is gelegen in Hinterstoder op 500 m van
de skilift van Hinterstoder-Wurzeralm
en biedt je een prachtig uitzicht op het
‘Totes Gebirgte’. Winkels, gezellige bars
en restaurants liggen om de hoek.

oven, magnetron, koffiezetapparaat),
een zithoek met flatscreen tv.
Het appartementstype zal worden
toegekend afhankelijk van de
ingeschreven personen. Het is
echter niet mogelijk om een groter
appartement te reserveren dan het
aantal ingeschreven personen.

Appartementen

Internet

Het Aparthotel Alprima beschikt
over comfortabele appartementen. Je
hebt de keuze uit drie types: 2-, 4-5 of
6-7-8 personen. Alle appartementen
zijn voorzien van een balkon, een
ingerichte keuken (met vaatwasser,

Gratis WIFI

Ligging

PRIJS INCLUSIEF
• zesdaagse skipas
• vijfdaags lessenpakket
(zesde dag skiën is een skidag in
familieverband zonder skischool)
• huur materiaal
(incl. helm voor kinderen t.e.m. 15 j.)
• bedlinnen
• eindschoonmaak
• begeleiding
• animatie

PRIJS EXCLUSIEF

Ontspanningsmogelijkheden

• maaltijden
• vervoer

Sauna en fitnesscentrum.

www.alprima.at

Alprima Aparthotel
KROKUS
22-29 februari 2020 (za-za)
Skiën
Snowboarden
Niet-skiër
Skiën
Snowboarden
Niet-skiër
Skiën
Snowboarden
Niet-skiër
Skiën
Snowboarden
Niet-skiër
Skiën
Snowboarden
Niet-skiër
Skiën
Snowboarden
Niet-skiër
Skiën
Snowboarden
Niet-skiër
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Code
app. 2 pers.

app. 3 pers.

app. 4 pers.

app. 5 pers.

app. 6 pers.

app. 7 pers.

app. 8 pers.

6809AP2/SKI
6809AP2/SNB
6809AP2/NSKI
6809AP3/SKI
6809AP3/SNB
6809AP3/NSKI
6809AP4/SKI
6809AP4/SNB
6809AP4/NSKI
6809AP5/SKI
6809AP5/SNB
6809AP5/NSKI
6809AP6/SKI
6809AP6/SNB
6809AP6/NSKI
6809AP7/SKI
6809AP7/SNB
6809AP7/NSKI
6809AP8/SKI
6809AP8/SNB
6809AP8/NSKI

Italië

‘3 generatie
vakantie’
bij uitstek!

Volwassenen
(vanaf 16 jaar)

12-15 jaar

7-11 jaar

970
1030
525
875
935
435
875
935
435
875
935
435
777
837
335
777
837
335
777
837
335

835
895
745
805
745
805
745
805
645
705
645
705
645
705
-

795
700
700
700
600
600
600
-

1

Opper-Oostenrijk

Oostenrijk

SKIGEBIED PYHRN-PRIEL/ROSSLEITHEN

Ferienhotel Gut Enghagen
Ligging
Gelegen op een hoogte van 650 m en omgeven door 75 ha bossen en weiden
tussen Hinterstoder en Windischgarsten in het zuiden van Opper-Oostenrijk.

Kamers & maaltijden
We logeren in ruime comfortkamers of knus ingerichte appartementen.
Uitstekende keuken met traditionele Oostenrijkse gerechten met heel wat eigen
geteelde biologische producten. Iedere dag wordt er een heerlijk viergangenmenu
geserveerd met soep, saladebuffet, hoofdgerecht en dessert.

Internet
Gratis Wifi op de kamers.

Ontspanningsmogelijkheden
Finse sauna, infraroodsauna, dampbad, solarium, tafeltennis.

PRIJS INCLUSIEF

Italië

• zesdaagse skipas
• vijfdaags lessenpakket (4 u./dag;
zesde dag skiën is een skidag in
familieverband zonder skischool)
• huur materiaal
(incl. helm voor kinderen t.e.m. 15 j.)
• volpension
• busreis
• begeleiding
• animatie
• fooi buschauffeur

PRIJS EXCLUSIEF

www.enghagen.at

• drank aan tafel

Ferienhotel Gut Enghagen
KROKUS
21-29 februari 2020 (vr-za)

Code

Volwassenen
(vanaf 16 jaar)

12-15 jaar

7-11 jaar

4-6 jaar

Skiën

5809/SKI

1099

875

815

-

Snowboarden

5809/SNB

1159

935

-

-

Sneeuwgewenning

5809/SNG

-

-

-

540
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1

Opper-Oostenrijk

Oostenrijk

SKIGEBIED PYHRN-PRIEL/VORDERSTODER

Landhotel Stockerwirt****
Ligging
Landhotel Stockerwirt bevindt zich op een heuvel boven het schilderachtige dorpje
Vorderstoder, middenin het Kalkalpen Nationaal Park.

KAMERS & MAALTIJDEN

PRIJS INCLUSIEF

Italië

Ontspanningsmogelijkheden

• zesdaagse skipas
• vijfdaags lessenpakket
(4 u./dag; zesde dag skiën is een
skidag in familieverband zonder
skischool)
• huur materiaal
(incl. helm voor kinderen t.e.m. 15 j.)
• volpension
• busreis
• begeleiding
• animatie
• fooi buschauffeur

Zwembad, Finse sauna, kruidenstoombad, solarium, tafeltennis, tv-ruimte.

PRIJS EXCLUSIEF

www.stockerwirt.net

• drank aan tafel

Dit fraaie hotel biedt fijn ingerichte kamers met eigen badkamer, televisie en een
zithoek. Achter het hotel is er een typisch Oostenrijkse chalet voorzien, waar een
groot gezin kan ondergebracht worden. In het gezellige restaurant word je verwend
met regionale Oostenrijkse specialiteiten en internationale gerechten.

Internet
Gratis Wifi op de kamers.

Landhotel Stockerwirt
PASEN
3-11 april 2020 (vr-za)

Code

Volwassenen
(vanaf 16 jaar)

12-15 jaar

7-11 jaar

4-6 jaar

Skiën

6215/SKI

1090

840

795

-

Snowboarden

6215/SNB

1150

900

-

-

Sneeuwgewenning

6215/SNG

-

-

-

540
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WELKOM IN ROESELARE
Roeselare nodigt je graag uit om onze fantastische stad met alle zintuigen te beleven. Roeselare is een smaakstad.
Fijnproeverij of bourgondisch genieten, je smaakpapillen worden hier goed verwend.
Ook voor shoppers is onze stad een feest. Het grootste openlucht winkelwandelcentrum van Vlaanderen gooit hoge ogen met zijn
aantrekkelijke etalages. In het spoor van een gids of greeter ontdek je in het oog springende street art, opmerkelijk erfgoed of bijzondere
bezienswaardigheden.
Streel je oren op een muziekevenement of in een culturele hotspot. Haal een frisse neus in het provinciaal domein, een park of een speelterrein.
Roeselare is de Hoofdstad der Wereldkampioenen en dat is nergens zo tastbaar als in ‘KOERS. Museum van de Wielersport’.
Ondervind de koers aan den lijve tijdens een in- of ontspannende fietstocht.

Zomer #VANRSL - 21 juni t.e.m. 21 september
Meer info over al onze evenementen vind je op www.zomervanrsl.be
Toerisme Roeselare | Polenplein 15, 8800 Roeselare | 051 26 96 00 | visit@roeselare.be | www.visitroeselare.be | #VISITRSL
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3

Tirol

Oostenrijk

FIJNE S

Oosten
1.450-2.450 m

Skigebied
Pitztal-Hochzeiger
(Oostenrijk-Tirol)
www.hochzeiger.com

Italië

Het sneeuwzekere Pitztal-Hochzeiger ligt in Tirol en is zeer geschikt voor
gezinnen. Van zacht glooiende hellingen tot uitdagende zwarte pistes.
Het gebied reikt van 1.450 tot 2.450 meter hoogte. 45 skipistes en
1.000 meter hoogteverschil, dit wordt gedurende een week jouw skiparadijs!
Sneeuwzekerheid gegarandeerd, want de meeste pistes kunnen besneeuwd
worden door sneeuwkanonnen en de gletsjer is vlakbij! Wist je dat dit skigebied
de thuishaven is van topskiër Benjamin Raich?
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VEELZIJDIG FAMILIESKIGEBIED
MOOIE BREDE PISTES

3

Tirol

Oostenrijk

SKIGEBIED PITZTAL-HOCHZEIGER ARZL IM PITZTAL

Hotel Arzlerhof

****
PRIJS INCLUSIEF

Ligging
Tophotel gelegen aan het begin van de Pitztal-vallei op 30 minuten verwijderd van
Imst Innsbruck.

Kamers & maaltijden
Dit prima viersterrenhotel biedt plaats aan 140 gasten en beschikt over smaakvol
ingerichte kamers in moderne cottage stijl. De gastvrije eigenaars laten je
meegenieten van culinaire hoogstandjes.

Internet

• zesdaagse skipas
• vijfdaags lessenpakket (zesde dag
skiën is een skidag in familieverband
zonder skischool)
• huur materiaal voor 6 dagen
incl. helmen voor kinderen t.e.m. 15 j.)
• halfpension
• busreis
• begeleiding
• animatie
• fooi buschauffeur

Italië

PRIJS EXCLUSIEF

Wifi beschikbaar tegen betaling (€ 5 voor 5 uren, € 10/3 dagen, € 15/7 dagen) op de
kamers en in de gemeenschappelijke ruimtes.

• middageten aan de skipiste
• drank aan tafel

Ontspanningsmogelijkheden
Uitgebreide spa-oase met binnenzwembad, sauna, stoombad, solarium.

Skiverhuur
De skiverhuur is ondergebracht in het hotel.

www.arzlerhof.at

Hotel Arzlerhof
KROKUS
21-29 februari 2020 (vr-za)

Code

Volwassenen
(vanaf 16 jaar)

12-15 jaar

7-11 jaar

5009/SKI

1235

1035

885

Code

Volwassenen
(vanaf 16 jaar)

12-15 jaar

7-11 jaar

Skiën

5015/SKI

1190

1001

805

Wandelen

5015/WA

720

-

-

Skiën
PASEN
3-11 april 2020 (vr-za)
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2

Neder-Oostenrijk

Oostenrijk

FIJNE S

Oosten
1.480-1.770 m

Skigebied
Hochkar (Neder-Oostenrijk)
www.hochkar.com

Het skigebied Hochkar is het grootste en ook het sneeuwzekerste skigebied van 
Neder-Oostenrijk. Hochkar ligt in de buurt van het dorpje Göstling, gelegen ten zuidoosten
van Linz (+ 70 km).
Dit skigebied biedt sneeuwzekere pisten van begin december tot eind maart en is uitgerust
met sneeuwkanonnen. De hoogste toppen (Hochkar-Leckerplan) woren bereikt met
supersnelle vierzetelliften. Goed geprepareerde pistes van diverse moeilijkheidsgraden zorgen
voor een fijne wintersportvakantie (langste afdeling: 2.400 m).
Er is een ‘Kinderland’ aanwezig met
kinderlift, waar de kinderen zich prima
zullen vermaken. Tijdens de skiweek kan
de groep ook een dag naar ‘Lackenhof’
uitwijken, een skigebied midden de
ongerepte natuur. Een uitstekend
skigebied trouwens ook voor beginners.
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Italië

2

Neder-Oostenrijk

Oostenrijk

SKIGEBIED HOCHKAR

Gasthof Pension Restaurant
Mooswirt Mooslandl

GRATIS
peuteropvang

Ligging
Gasthof Mooswirt bevindt zich in Mooslandl (Landl), op het kruispunt van de
Salztaler en de Ennstaler Alpe, in een prachtig beschermd natuurgebied. Aan de
ene kant zie je de uitgestrekte en beboste Wildalpen, aan de andere kant heb je
het prachtig ruw Gesäuse-gebied.

Kamers & maaltijden
Dit gastvrije hotel is voorzien van alle comfort. De kamers zijn uitgerust met tv,
bad of douche, wc en haardroger. Er is een ruime eetzaal, ontspanningsruimte
en bar. Dit familievriendelijk hotel munt uit met haar gulle, verzorgde en lekkere
keuken. De allerkleinsten worden hier extra in de watten gelegd. Zij logeren hier
gratis. Onze ervaren Nederlandstalige kinderoppas zorgt ervoor dat ook zij niets te
kort komen, terwijl je als ouder rustig kan gaan skiën.

Internet
Gratis Wifi beschikbaar op de kamers en in de gemeenschappelijke ruimtes.

Ontspanningsmogelijkheden

PRIJS INCLUSIEF
• zesdaagse skipas
• vijfdaags lessenpakket
(4 u./dag; zesde dag skiën is een
skidag in familieverband)
• huur materiaal
(incl. helm voor kinderen t.e.m. 15 j.)
• volpension
• busreis
• begeleiding
• animatie
• fooi buschauffeur

Italië

PRIJS EXCLUSIEF

Sauna

• drank aan tafel

www.mooswirt.at

Gasthof Pension Restaurant Mooswirt
KERSTMIS
20-28 december 2019 (vr-za)

Code

Volwassenen
(vanaf 16 jaar)

12-15 jaar

7-11 jaar

4-6 jaar

Skiën

5552/SKI

990

830

760

-

Snowboarden

5552/SNB

1050

890

-

-

Sneeuwgewenning

5552/SNG

-

-

-

540

Peuteropvang

5552/PO

GRATIS (2,5 tot 4 jaar)

KROKUS
21-29 februari 2020 (vr-za)
Skiën

5509/SKI

980

820

750

-

Snowboarden

5509/SNB

1040

880

-

-

Sneeuwgewenning

5509/SNG

-

-

-

540

Peuteropvang

5509/PO

GRATIS (2,5 tot 4 jaar)
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Winterwandelen
Pure ontspanning!

In de Alpen kan je niet alleen in de zomer wandelen, maar ook in de
winter kan je er heerlijke wandelingen maken. Als skiën, snowboarden of langlaufen niets voor jou is maar je toch graag wil genieten
van een zalige wintervakantie kan je ook opteren voor ons wandel
aanbod. Er valt immers ook heel wat te beleven naast de skipistes!

“Heerlijk genieten van
een prachtig uitzicht en
het geluid van knisperend
sneeuw onder je schoenen e
.”

Wandelgebied Pyhrn-Priel
(hotels Sperlhof, Lavendel, Huttersberg, Jufa, Zottensberg)
Ver weg van het massatoerisme ligt aan de
zuidgrens van Opper-Oostenrijk de vakantieregio
Pyhrn-Priel. Deze regio biedt volop mogelijkheden
voor een afwisselende wandelvakantie. Er kan
gekozen worden van vele honderden kilometers
gemoedelijke wandelingen in de dalen en bossen
tot pittige bergtochten in naar hoger gelegen
regio’s.

Wandelgebied Dachstein/Amadé
(hotel Innviertler)
Het mooie Dachstein biedt tal van wandelmogelijkheden.
Een greep uit het wandelaanbod:
• vanuit het hotel (1.100 meter) naar Trinkeralm (1.800 meter)
• van Zauchensee over Altenmarkt naar Radstadt
• van Forstau naar Mandling en verder naar Gleiming (dalstation van de Reiteralm)
• van Pichl naar het middenstation van de Reiteralm en voor de liefhebbers verder naar de Eiskarhütte.
• Rittisbergrunde vanuit Ramsau
• Rauchkophhütte vanuit Zauchensee
• Een daguitstap naar Salzburg behoort ook tot de mogelijkheden!
In beide gebieden kan geopteerd worden voor een dag sneeuwschoenwandelen. Voor prijzen, periodes, …
raadpleeg onze overzichtstabel p. 46-47 of raadpleeg de info bij de desbetreffende hotels.
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Uit het dagboek van een wandelaar…
Luc De Backer nam vorig winterseizoen deel aan onze
winterwandelweek en vertelt vol enthousiasme over zijn
ervaring.

DAG 1: Op zaterdag komen we in de voormiddag aan met
de bus in het hotel. Na de middag, wanneer de skiërs hun
materiaal gaan passen, gaan we van start met een korte
wandeling door het bos van een vijftal km. Het is prachtig
weer en de bospaadjes liggen er prima bij, met een beetje
sneeuw. Dat smaakt naar meer!
DAG 2: De volgende dag gaan we echt van start. We rijden samen met de skiërs mee naar de Reiteralm, maar de
bus brengt ons nog een beetje verder tot in Ramsau. Hier
vertrekken we voor een wandeltocht rond de Rittisberg.
Het is een bijna vlakke wandeling over een vers getrokken
langlaufpiste met onze wandelstokken en spikes onder onze
schoenen. We genieten van het uitzicht en ‘s middags eten
we in het zonnetje op het terras van een gezellige almenhut.
Na de middag stappen we verder tot aan de bus en komen
samen met de skiërs terug naar het hotel.

DAG 3: Op maandag maken we het een beetje sportiever.
We vertrekken met de skiërs mee naar Zauchensee en stappen vandaar met sneeuwschoenen in een laag dikke verse
sneeuw langs een riviertje terug naar Altenmarkt. We lunchen daar met zicht op de skipiste. Zalig! In de namiddag
laten we de geplande wandeling naar Radstadt voor een
volgende keer en in plaats daarvan bezoeken we de toevallige feestmarkt in het pittoreske stadje. Een drankje in een
gezellige Stube kunnen we niet overslaan.
DAG 4: Dinsdag splitsen we de wandelgroep op. Een deel
gaat mee met onze plaatselijke gids Herta. Zij gaat met de
moedigen vanuit het hotel de Fageralm op richting Unterbergalm en Trinkeralm. Zij hebben een klim van 800 hoogtemeters, met sneeuwschoenen, voor de boeg. In de namiddag
dalen zij moe maar tevreden terug naar het hotel. Het uitzicht was meer dan de moeite waard!
De andere groep rijdt mee met de skiërs naar Planai. Zij
bezoeken daar het oude stadscentrum van Schladming met
zijn middeleeuwse toegangspoorten en zijn oude kerkjes. In
de latere namiddag komen ze samen met de skiërs terug.

DAG 5: Op woensdag houden we het iets rustiger en gaan
we met zijn allen mee met de bus naar Hauser Kaibling. We
vertrekken voor een lichte, bijna vlakke wandeling, aan de
overkant van het dal tegenover de skipistes. Van ver zien we
hen afdalen en met de liften terug naar boven gaan. Tijdens
de middag nemen we een lichte lunch en onderweg maken
we nog even tijd voor een taartje/ijsje met koffie.
DAG 6: Donderdag gaan we terug mee met de skiërs naar
Flachau en vertrekken we richting centrum Flachau. We
wandelen vandaar een eindje langs de rivier en maken tijd
voor een koffiepauze. Nadien vertrekken we voor een stevige

korte klim naar een gasthof gelegen op de top van de berg
tussen Flachau en Altenmarkt. We hebben hier een prachtig
uitzicht over de streek en eten hier ‘s middags in het zonnetje op het terras. Na de middag doen we de korte afdaling
naar Altenmarkt. Hier laten we een deel van de wandelaars
achter, zij zullen later door de bus opgepikt worden. De
overige wandelaars stappen verder langs de bosrand tot in
Radstadt en wachten hier op de bus om mee terug naar het
hotel te gaan.

DAG 7: Voor de laatste dag hebben we weer ondersteuning
van gids Herta. Zij neemt de wandelaars mee voor een
sneeuwschoentocht naar de top in Zauchensee. Dit jaar is
het prachtig weer en kunnen de wandelaars boven samen
met de skiërs eten. Na een vlotte afdaling rijden we samen
met de skiërs terug om onze sneeuwschoenen in te leveren.
Het is jammer maar de wandelweek loopt op haar einde.
Wat is dit voorbij gevlogen!
Morgen stappen we terug op de bus naar huis en zien we
met heimwee terug op deze mooie en leuke wandelvakantie. We kijken al uit naar volgend jaar, misschien ga jij dan
met ons mee?

Groeten,
Luc
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Lessen en niveau-indeling
Skiën
Dankzij de grote verscheidenheid aan skigebieden is er in ons aanbod
voor zowel de beginnende skiër als de meer gevorderde skifanaat wel
een piste te vinden.

4 u./dag voor kinderen en volwassenen gedurende 5 dagen
Vanaf de leeftijd van zeven jaar wordt de groep op de eerste lesdag (zondag of maandag) op niveau ingedeeld. Wie reeds geskied heeft, zal de eerste dag een kleine skitest mogen afleggen zodat de skimonitoren een goed
beeld kunnen krijgen van je skiniveau.
We voorzien gedurende vijf dagen telkens vier uren les per dag. Twee uren
in de voormiddag (bijvoorbeeld van 9.30-11.30 u.) en twee uren in de namiddag (van 13.30-15.30 u.). De laatste dag is het familieskidag. Zo kan
je aan de familieleden en vrienden laten zien wat je deze week geleerd
hebt. De lessen zijn er voor alle niveaus – beginners tot gevorderden – en
zijn voorzien van aangepaste oefenstof volgens de nieuwste ski- en snowboardtechnieken. Voor de gevorderde skiërs is het onderricht gericht op
begeleiding en wordt de techniek verbeterd door algemene en persoonlijke tips van de skimonitor. Voor en na de skilessen is er tevens gelegenheid
om vrij te skiën.

Lessenpakket 2 u/dag, 4 u./dag of
zonder skiles
Ben je een gevorderd skiër (niveau 2 en 3)
en min. 12 jaar, dan kan je kiezen uit een 4
u/dag lesprogramma, 2u/dag lesprogramma
of volledig zonder skischool werken. Voor de
jongeren tussen 12 en 18 jaar dient er wel
een volwassene verantwoordelijk te zijn.
Opgelet: enkel tijdens de krokusvakantie
in het skigebied Wurzeralm en in volgende
hotels zijn deze opties mogelijk: Hotel
Sperlhof, Hotel Huttersberg, Berggasthof
Pension Zottensberg en Jufa Hotel.

Verschillende niveaugroepen, van beginners tot gevorderden
Ontspannen, pijlsnel of met veel adrenaline? Jij kiest! Dankzij de onderverdeling in
niveaugroepen kies je zelf het best passende skiniveau waartoe je zou behoren.

• Niveau 0: nooit geskied
• Niveau 1: beginner (heeft een week outdoor ski-ervaring met lessen. Kan in ploeg
rechts en links draaien en parallel stoppen)

• Niveau 2: gevorderd (reeds verschillende keren geskied, kan parallel bochten maken
en stoppen op rode pistes)
• Niveau 3: expert (vertrouwd met carven en korte bochten, skiet vlot en gecontroleerd van een bukkelpiste en zwarte pist, in diepsneeuw)

Oostenrijkse en Italiaanse skischool
Gezinssport Vlaanderen werkt voor de skilessen vooral met
Oostenrijkse en I taliaanse skischolen die ernaar streven om jou
op een enthousiaste en ontspannende manier techniek bij te
brengen. ’s Middags komen alle skigroepen samen om te lunchen
in een bergrestaurant of –hut.
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Snowboarden
Als je op zoek bent naar het ultieme ‘fun en
actie’-gevoel, dan kan je opteren voor ons
snowboardprogramma. Snowboarden is
gemakkelijk aan te leren mits een goede conditie
en een stevig evenwichtsgevoel. Ski-ervaring
is niet echt noodzakelijk. Of je nu beginner of
gevorderde bent, er valt heel wat te beleven en
te leren.

4 u./dag voor kinderen (vanaf 12 jaar) en
volwassenen gedurende 5 dagen
Kinderen vanaf de leeftijd van 12 jaar en volwassenen zijn welkom in onze snowboardgroepen. Net

als bij het skiën werken we bij het snowboarden ook
met 4 niveaugroepen:

• Niveau 0: nooit gesnowboard
• Niveau 1: beginner (een week outdoor snowboard
met lessen. Kan bochten gegleden uitsturen langs
beide zijden)
• Niveau 2: gevorderd (reeds verschillende keren
gesnowboard, kan vlot S-bochten aan elkaar koppelen (gegleden en gesneden) op rode pistes)
• Niveau 3: expert (kan vlot S-bochten maken in
‘regular’ en ‘switch’ op zwarte en bukkelpistes, in
diepsneeuw)
De snowboardlessen gaan door bij minimum 7 deelnemers per niveaugroep.

Langlaufen

Wandelen

Ook de langlaufliefhebbers komen aan hun trekken in ons
winteraanbod. Puur langlaufgenot verzekerd in onze langlaufweken. Geniet volop van de besneeuwde weiden, bomen en
van het gigantisch uitzicht op de bergtoppen tijdens onze
begeleide langlauftochten. De langlaufers krijgen een specifiek programma voorgeschoteld. Onze Oostenrijkse of eigen
langlaufleraars zorgen voor een topbegeleiding op een uitgebreid loipenet.
De langlauflessen gaan door bij minimum 7 deelnemers per
niveaugroep.

In het winteraanbod van Gezinssport Vlaanderen wordt er ook ruim aandacht besteed aan de
wandelliefhebbers. Geniet van de warme zonnestralen, de heldere lucht en laat je betoveren door
het prachtige besneeuwde berglandschap. Lekker
wandelen van berghut tot gezellige boerderij,
samen met een meegereisde begeleider en/of
plaatselijke gids.

4 u./dag voor volwassenen gedurende 5 dagen
• Niveau 0: nooit gelanglauft
• Niveau 1: beginner (een week langlaufervaring met lessen)
• Niveau 2: gevorderd (kan langlaufparcours met hoogteverschillen aan, kent diagonaalpas en dubbelstok, kan tochten
van 20 km aan)
• Niveau 3: expert (vertrouwd met de skatingtechnieken en
schaatsbochten, kan tochten tot 30 km aan)

4 u./dag voor volwassenen
• Niveau 1: beginner (weinig ervaring in het
wandelen maar fysiek in orde voor tochten tot
10 km met gering hoogteverschil)
• Niveau 2: gevorderd (kan tochten tot 15 km aan
met hoogteverschillen)
Het wandelprogramma gaat door bij minimum 7
deelnemers per niveaugroep.
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SNEEUWGEWENNING
Skiën, spelen, plezier voor tien!

€ 540

VOORDEELPRIJS
voor alle skigebieden
en periodes!

Spelenderwijs skiën
Om er voor het hele gezin een onvergetelijke wintersportvakantie van te maken, organiseren
we in heel wat hotels een sneeuwgewenningsprogramma voor 4-6-jarigen. Onze ervaren
Nederlandstalige skimonitoren leren onze jongste sneeuwfanaten (4-6-jarigen) op een speelse
en ongedwongen wijze hun eerste stappen op de skilatten. Leren is bij ons plezier maken,
spelen en avontuur beleven. Vooruitgang in het skiën gaat dan vanzelf. Naast het skiën voorzien
we nog tal van leuke activiteiten zoals sneeuwmannen maken, spelletjes spelen, … Kortom, ook
jouw bengel beleeft een heerlijke wintersportweek met Gezinssport Vlaanderen.

Programma 4 tot 6 j.
De sneeuwgewenningslessen vinden plaats
tijdens de ski-uren van onze andere skigroepen.
We voorzien telkens vier uren les per dag:

• Voormiddag: van 09.30-11.30 u.
• Namiddag: van 13.30-15.30 u.
‘s Middags is er voldoende tijd om samen met je
kind(eren) op de skipiste te lunchen.
Kleuters jonger dan vier jaar komen helaas niet in
aanmerking voor het sneeuwgewenningsprogramma.
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Vakantieweetjes!
Skihelmplicht voor kinderen
Het dragen van een helm kan veel leed voorkomen.
In Oostenrijk en Italië is een skihelm verplicht
voor kinderen tot en met 15 jaar. Toch raden we
iedereen aan om een helm te dragen.
Het huren van een helm is voor kinderen van 4 tot
en met 15 jaar sowieso bij onze prijzen inbegrepen.

Eenpersoonskamers
De eenpersoonskamers worden uitsluitend
aanvaard indien de mogelijkheid in het hotel zelf
bestaat en mits betaling van een supplement
(60 euro). Wie geen eenpersoonskamer
wenst, maar wel alleen wil verblijven in een
tweepersoonskamer, betaalt eveneens deze toeslag.

Optimaal reiscomfort
Veilig, comfortabel en ontspannen genieten van je
skivakantie begint al van bij het vertrek. Voor al onze
wintersportbestemmingen doen wij een beroep op
goed uitgeruste autocars. Al onze autocars beschikken over licht achterover hellende zetels, toilet, dvd,
bar met dranken en individuele verlichting. Bij elke
reis zitten twee ervaren chauffeurs aan het stuur,
die gespecialiseerd zijn in groepsreizen. Zo hoef je je
helemaal niet druk te maken over files onderweg of
onvoorziene kosten aan de wagen.

Opstapplaatsen
Om de reis zo efficiënt mogelijk te laten verlopen,
hebben wij reeds een aantal opstapplaatsen
geselecteerd per hotel. Je voorkeur van opstapplaats
kan je raadplegen op onze website bij inschrijving
of opvragen bij ons secretariaat. Groepen van
15 personen kunnen in overleg met ons een
opstapplaats bespreken.

Vertrekuren
Voor al onze hotels vindt de heenreis plaats op

vrijdagavond (19.00-22.00 u.) met aankomst terug in België op
zaterdagavond (21.00-01.00 u.).
Uitzonderingen hierbij zijn:
Heenreis
(zaterdagavond)

Aankomst
in België
(zondagmorgen)

Hotel Stieglerhof (Nieuwjaar)

18-22 u.

9-12 u.

Gasthof Brandwirt (Krokus)

18-22 u.

9-12 u.

Hotel Vittoria (Krokus)

18-22 u.

9-12 u.

Hotel Miralago (Krokus)

18-22 u.

9-12 u.

Hotel Albergo Dimaro (Krokus)

18-22 u.

9-12 u.

Reis met eigen wagen
Wens je liever met eigen wagen te reizen? Dat kan!
Enkel in hotel Enghagen (krokus) en hotel Innviertler (pasen) kunnen
een beperkt aantal deelnemers met eigen wagen reizen en wordt er
sowieso een korting van 100 euro/persoon hiervoor toegekend.
Ook naar onze andere hotels kan je met eigen wagen reizen op
voorwaarde dat wij nog extra kamers ter beschikking kunnen krijgen.
Hou er rekening mee dat zo lang de bus nog niet volzet is de korting
van 100 euro/persoon niet zal worden toegekend. De verplaatsing
naar en van de skipiste zal dan ook met eigen wagen dienen te
gebeuren.
Kies je voor de appartementsformule in Alprima Aparthotel dan
dien je sowieso met eigen wagen te reizen. De korting van 100 euro/
persoon zal hier niet worden toegekend.
Als je met eigen wagen reist, hou er rekening mee dat winterbanden
verplicht zijn in Duitsland en Oostenrijk. Ook sneeuwkettingen moet
je meenemen, zelfs als je winterbanden hebt.

Animatie
’s Avonds zorgen onze enthousiaste reisbegeleiders voor leuke
animatie en onvergetelijke après-ski momenten. Reken maar dat je
van onze wintersportvakanties nog lang zal nagenieten!
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OVERZICHTSTABEL

WINTERSPORT-

VAKANTIES 2019-2020
Jeugdski
Periode

Skigebied

Hotel

Pasen
3-11 apr 2020

Dachstein-Tauern
& Sportwelt Amadé
(p. 14-15)

Gasthof Michlbauerhof

Formule

16-18 j.

12-15 j.

8-11 j.

volpension

870

860

850

volpension

930

920

-

Sporttak

Ref.

skiën

6615/SKI

snowboarden

6615/SNB

Pag.

19

Gezinnen
Periode

Kerstmis
20-28 dec 2019
(vr-za)

Skigebied

Hochkar
(p. 38)

Hotel

Gasthof Pension
Restaurant Mooswirt

Formule

volpension

Volw.
(vanaf 16 j.)

12-15
jaar

7-11
jaar

4-6
jaar

Nieuwjaar
27 dec-4 jan 2020
(vr-za)
28 dec-5 jan 2020
(za-zo)

Tussenseizoen
18-26 jan 2020
(za-zo)

halfpension

Familienhotel
Dachstein-Tauern
Stieglerhof/
& Sportwelt Amadé
Walchhofgut
(p. 14-15)
(2 nachtreizen)

halfpension

Pyhrn-Priel
(p. 24-25)

Pyhrn-Priel
(p. 24-25)

Pyhrn-Priel
(p. 24-25)

Hotel Lavendel

Hotel Sperlhof

Hotel Huttersberg

Krokus
21-29 feb 2020
(vr-za)

Pyhrn-Priel
(p. 24-25)

Pyhrn-Priel
(p. 24-25)
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Jufa Hotel

Berggasthof Pension
Zottensberg

Ref.

990

830

760

-

skiën

5552/SKI

1050

890

-

-

snowboarden

5552/SNB

-

-

-

540

sneeuwgewenning

5552/SNG

peuteropvang

5552/PO

GRATIS
Dachstein-Tauern
Hotel Schladmingerhof
& Sportwelt Amadé
(2 nachtreizen)
(p. 14-15)

Sporttak

1280

1100

985

-

skiën

6501/SKI

1340

1160

-

-

snowboarden

6501/SNB

1165

875

820

-

skiën

5701/SKI

1225

935

-

-

snowboarden

5701/SNB

-

-

-

540

sneeuwgewenning

5701/SNG

volpension

1120

-

-

-

skiën

6304/SKI

halfpension

860

-

-

-

langlaufen

6304/LL

halfpension

720

-

-

-

wandelen

6304/WA

volpension

-

-

-

540

volpension

1275

999

880

-

sneeuwgewenning

6304/SNG

skiën (4 u./dag)

5309/SKI4

volpension

1180

910

-

-

skiën (2 u./dag)

5309/SKI2

volpension

1110

840

-

-

zonder skiles

5309/SKI0

halfpension

960

-

-

-

langlaufen

5309/LL

halfpension

845

-

-

-

wandelen

5309/WA

snowboarden

5309/SNB

volpension

1335

1059

-

-

volpension

-

-

-

540

volpension

990

830

765

volpension

910

800

-

sneeuwgewenning

5309/SNG

-

skiën (4 u./dag)

5209/SKI4

-

skiën (2 u./dag)

5209/SKI2

volpension

850

720

-

-

zonder skiles

5209/SKI0

halfpension

580

-

-

-

wandelen

5209/WA

snowboarden

5209/SNB

volpension

1050

890

-

-

volpension

-

-

-

540

volpension

1170

920

800

-

sneeuwgewenning

5209/SNG

skiën (4 u./dag)

6009/SKI4

volpension

1105

880

-

-

skiën (2 u./dag)

6009/SKI2

volpension

1000

760

-

-

zonder skiles

6009/SKI0

halfpension

900

-

-

-

langlaufen

6009/LL

halfpension

715

-

-

-

wandelen

6009/WA

volpension

1230

980

-

-

snowboarden

6009/SNB

volpension

-

-

-

540

volpension

1175

950

830

-

sneeuwgewenning

6009/SNG

skiën (4 u./dag)

5409/SKI4

volpension

1140

910

-

-

skiën (2 u./dag)

5409/SKI2

volpension

1010

800

-

-

zonder skiles

5409/SKI0

halfpension

740

-

-

-

wandelen

5409/WA

volpension

1235

1010

-

-

snowboarden

5409/SNB

volpension

-

-

-

540

sneeuwgewenning

5409/SNG

Pag.

39

18

17

27

26

29

30

31

Periode

Skigebied

Hotel

Formule

-

skiën

6809AP2/SKI

-

-

snowboarden

6809AP2/SNB

525

-

-

-

niet-skiër

6809AP2/NSKI

875

745

700

-

skiën

6809AP3/SKI

935

805

-

-

snowboarden

6809AP3/SNB

435

-

-

-

niet-skiër

6809AP3/NSKI

875

745

700

-

skiën

6809AP4/SKI

935

805

-

-

snowboarden

6809AP4/SNB

435

-

-

-

niet-skiër

6809AP4/NSKI

875

745

700

-

skiën

6809AP5/SKI

935

805

-

-

snowboarden

6809AP5/SNB

435

-

-

-

niet-skiër

6809AP5/NSKI

777

645

600

-

skiën

6809AP6/SKI

837

705

-

-

snowboarden

6809AP6/SNB

335

-

-

-

niet-skiër

6809AP6/NSKI

777

645

600

-

skiën

6809AP7/SKI

837

705

-

-

snowboarden

6809AP7/SNB

335

-

-

-

niet-skiër

6809AP7/NSKI

777

645

600

-

skiën

6809AP8/SKI

837

705

-

-

snowboarden

6809AP8/SNB

335

-

-

-

niet-skiër

6809AP8/NSKI

volpension

1099

875

815

-

skiën

5809/SKI

volpension

1159

935

-

-

snowboarden

5809/SNB

volpension

-

-

-

540

sneeuwgewenning

5809/SNG

app. 5 pers.

app. 8 pers.

Krokus
21 feb-1 mrt 2020
(vr-zo)

Hochkar
(p. 38)

Gasthof Pension
Restaurant Mooswirt

Dachstein-Tauern
Familienhotel
& Sportwelt Amadé Der Stieglerhof/
(p. 14-15)
Walchhofgut

Krokus
22 feb-1 mrt 2020
(za-zo)
2 nachtreizen

Tussenseizoen
6-14 mrt 2020
(vr-za)

Pasen
3-11 apr 2020
(vr-za)

volpension

980

820

750

-

skiën

5509/SKI

volpension

1040

880

-

-

snowboarden

5509/SNB

volpension

-

-

-

540

sneeuwgewenning

5509/SNG

peuteropvang

5509/PO

820

-

skiën

5609/SKI

snowboarden

5609/SNB

sneeuwgewenning

5609/SNG

volpension
Dachstein-Tauern
Innviertler
& Sportwelt Amadé
Berggasthof
(p. 14-15)

Pitztal-Hochzeiger
(p. 36)

Hotel Arzlerhof

Dachstein-West
(p. 22)

Gasthof Brandwirt

Paganella (p.10)
ITALIË

Hotel Miralago

Val di Sole
(p. 12)

Hotel Albergo Dimaro

Folgaria-Lavarone
(p. 8)

Hotel Vittoria

Ref.

795

app. 7 pers.

Ferienhotel
Gut Enghagen

Sporttak

835

app. 6 pers.

Pyhrn-Priel
(p. 24-25)

4-6
jaar

895

app. 4 pers.

Appartementen
Alprima Aparthotel

7-11
jaar

970

app. 3 pers.

Pyhrn-Priel
(p. 24-25)

12-15
jaar

1030

app. 2 pers.

Krokus
22-29 feb 2020
(za-za)

Volw.
(vanaf 16 j.)

GRATIS

halfpension

1010

860

halfpension

1070

920

-

-

halfpension

-

-

-

540

halfpension

1220

900

845

-

skiën

5709/SKI

halfpension

1280

960

-

-

snowboarden

5709/SNB

halfpension

-

-

-

540

sneeuwgewenning

5709/SNG

halfpension

1235

1035

885

-

skiën

5009/SKI

halfpension

1080

845

800

-

skiën

6709/SKI

halfpension

1140

905

-

-

snowboarden

6709/SNB

halfpension

980

865

740

-

skiën

7209/SKI

halfpension

1040

925

-

-

snowboarden

7209/SNB

halfpension

1080

850

850

-

skiën

7909/SKI

halfpension

1140

910

-

-

snowboarden

7909/SNB

halfpension

1010

875

695

-

skiën

7009/SKI

halfpension

1070

935

-

-

snowboarden

7009/SNB

halfpension

-

-

-

540

sneeuwgewenning

7009/SNG

Dachstein-Tauern
& Sportwelt Amadé Innviertler Berggasthof
(p. 14-15)

halfpension

1050

-

-

halfpension

650

-

-

-

halfpension

-

-

-

540

Pyhrn-Priel
(p. 24-25)

volpension

1001

910

820

-

skiën

6315/SKI

Hotel Lavendel

volpension

1061

970

-

-

snowboarden

6315/SNB

volpension

-

-

-

540

sneeuwgewenning

6315/SNG

Pyhrn-Priel
(p. 24-25)

Hotel Sperlhof

Dachstein-Tauern
& Sportwelt Amadé Innviertler Berggasthof
(p. 14-15)
Pyhrn-Priel
(p. 24-25)

Landhotel Stockerwirt

Pitztal-Hochzeiger
(p. 36)

Hotel Arzlerhof

skiën

5611/SKI

wandelen

5611/WA

sneeuwgewenning

5611/SNG

volpension

1111

910

820

-

skiën

5315/SKI

volpension

1171

970

-

-

snowboarden

5315/SNB

volpension

-

-

-

540

sneeuwgewenning

5315/SNG

halfpension

1010

740

715

-

skiën

5615/SKI

halfpension

1070

800

-

-

snowboarden

5615/SNB

halfpension

-

-

-

540

sneeuwgewenning

5615/SNG

volpension

1090

840

795

-

skiën

6215/SKI

volpension

1150

900

-

-

snowboarden

6215/SNB

volpension

-

-

-

540

sneeuwgewenning

6215/SNG

halfpension

1190

1001

805

-

skiën

5015/SKI

halfpension

720

-

-

-

wandelen

5015/WA

Pag.

32

33

39

16

17

37
23
11
13

9

16

27

26

16

34

37
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Onze buitenlandse vakanties worden uitsluitend georganiseerd
voor leden van Gezinssport Vlaanderen en/of leden van de Gezinsbond.
Ben je nog geen lid? Geen probleem, bij inschrijving kan je aanduiden welk lidmaatschap je wenst aan te gaan:
• Gezinssport Vlaanderen: € 25/pp. of € 45/gezin (= Op Weg-lidmaatschap)
met dit lidmaatschap je rekenen op een 24/24 u. verzekering voor het wandelen, joggen, lopen, fietsen,
zwemmen en fitnessen in heel Europa. Meer info: www.gezinssportvlaanderen.be/lidmaatschap/individueel

• Gezinsbond: € 41/gezin. Meer info: www.gezinsbond.be
Zowel voor onze binnenlandse als buitenlandse (wintersport)reizen gelden er algemene en bijzondere voorwaarden.
Lees ze alvorens in te schrijven op voorhand even na op www.gezinssportvlaanderen.be/algemene-verkoopsvoorwaarden

Zoek
boek
online!

JE FAVORIETE
SNEEUWBESTEMMING:
www.gezinssportvlaanderen.be
• Via www.gezinssportvlaanderen.be
• Wens je liever een papieren
inschrijvingsformulier?
Bel of mail ons
T 02/507 88 22 of
gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be

Volg
ons
Volgjijjij
jijons
ons al
al
Volg
op
Instagram
op
Instagram
op Instagram
&
Facebook?
&
Facebook?
& Facebook?
MERTIP!

O
Z
Neem snel een kijkje op

Neem snel een kijkje op
@gezinssportvlaanderen
Neem
snel een kijkje op
@gezinssportvlaanderen

Doe mee aan onze
@gezinssportvlaanderen
zomerse zoektochten in Eeklo.

Elke dag in juli-augustus-september

