
 

 

 

Reisinformatie 
 

Winterreis 
Oostenrijk 

14 februari tot en met 21 februari 2020  
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Wauw, als je deze foto ziet dan wil je toch gelijk mee op deze bijna all inclusieve wintereis! Heerlijk met andere jongeren 
genieten van de sneeuw, natuur en schepping, terwijl je actief bezig bent! Lees snel verder.. 
 

Verblijf 

Gasthof Michlbauer ligt in Rohrmoos, midden in de Ski Amadé: Oostenrijks grootste 
wintersportregio. De accommodatie is rustig gelegen, op 3  km van het centrum. 
Naar het dalstation in Rohrmoos of naar het dalstation in Schladming is het nog geen 10 minuten rijden. 
Hier stap je in de gondel die je in korte tijd naar het skigebied Schladming-Dachstein brengt. De Dachstein 
Gletsjer bereik je binnen een half uur met de eigen bus 
 

Activiteiten 

Welkom in het prachtige, sneeuwzekere skigebied Schladming-Dachstein! 
Dit gebied is een zeer afwisselend 4-bergen-skigebied, met de skibergen Hauser Kaibling, 
Planai,Hochwurzen en Reiteralm. Ononderbroken kun je hier van de ene naar de andere berg skiën.  
Sinds een aantal jaar maakt het skigebied Schladming-Dachstein onderdeel uit van Snow Space Salzburg. 
Wintersportliefhebbers vinden hier alles voor de ultieme en onvergetelijke skivakantie in Oostenrijk: 180 km 
pistes, vele snelle en moderne kabelbanen en gezellige skihutten. Daarnaast kun je met je skipas gebruik 
maken van alle 5 de skigebieden van de Ski Amadé: Hochkönig, Salzburger Sportwelt, Gastein, Grossarltal 
en Wagrain-Flachau, 760 pistekilometers met slechts één skipas!   
Naast skiën is er natuurlijk ook volop gelegenheid voor andere winterse activiteiten; wat dacht je van nacht 
roddelen? Lekker met de slee van de vers geprepareerde piste af suizen. Lol gegarandeerd! Maar ook 
langlaufen kan hier natuurlijk prima! 

 

 

 

04:30 uur De touringcar staat gereed aan de Houttuinlaan 7 in Woerden. 

05:00 uur Bagage inladen en vertrek per Royal Class touringcar naar Oostenrijk.  

19:00 uur Verwachte aankomst bij Gasthof Michlbauer in Rohrmoos; inchecken en kamers inruimen.  

 Diner in het groepshuis. 

 

 

ochtend Ontbijt in groepshuis.   

09:30 uur Vandaag gaan we Langlaufen Vertrek naar Ramsau am Dachstein. Afhalen van het 
langlaufmateriaal en ontmoeting met de instructeurs.  

 Na een instructie les van 2 uur onder leiding van een langlauf instructeur gaan we de rest van de 
dag op eigen gelegenheid één van de mooie loipes in de omgeving verkennen. Tussendoor 
lunchen op eigen gelegenheid.  

15:30 uur Terugbrengen van het gehuurde materiaal en vertrek terug naar de accommodatie. 

Avond  Diner in het groepshuis. 

 

Vrijdag 14 februari: 

Zaterdag 15 februari: 
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Ochtend Ontbijt in groepshuis.  In het groepshuis is een ruimte voor onze groep beschikbaar waar we 
samen kunnen zitten om de kerkdiensten te houden en waar we ook de Bijbelstudies kunnen 
doen.  

Middag  Lunch in het groepshuis. 

Avond  Diner in het groepshuis. 

 

 

ochtend Ontbijt in groepshuis.   

09:00 uur Vertrek met de eigen touringcar naar het dalstation van de Gipfelbahn Hochwurzen. Afhalen van 
de skipassen en de gehuurde materialen. Evt. kunnen er ski / snowboardlessen geboekt worden. 

16:30 uur  Vertrek terug naar de accommodatie. 

Avond  Diner in het groepshuis. 

 

 

 

ochtend Ontbijt in groepshuis.   

 De rest van de dag kun je vrij skiën of snowboarden. De eigen touringcar wordt gebruikt om de 
groep van en naar de piste te brengen. Het is op deze dag ook mogelijk om in één van de vele 
andere gebieden van de Amadé Skipas te skiën. 

Avond  Diner in het groepshuis. 

 

 

ochtend Ontbijt in groepshuis.   

  De rest van de dag kun je vrij skiën of snowboarden. De eigen touringcar wordt gebruikt om de 
groep van en naar de piste te brengen. Het is op deze dag ook mogelijk om in één van de vele 
andere gebieden van de Amadé Skipas te skiën. 

Avond  Diner in het groepshuis. 

 

 

 

Zondag 16 februari: 

Maandag 17 februari: 

Dinsdag 18 februari: 

Woensdag 19 februari: 
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ochtend Ontbijt in het groepshuis.  

 Aansluitend uitchecken en kamersleutels inleveren.  

 Vertrek met de lokale skibus naar het dalstation van de Gipfelbahn Hochwurzen. Neem schoenen 
mee of zet deze in de ochtend alvast bij de verhuurder als je aan het einde van de dag materiaal 
gaat inleveren. De rest van de dag vrij skiën of snowboarden.  

15:30 uur Inleveren van het gehuurde materiaal en vertrek per lokale skibus terug naar het groepshuis.  

18:00 uur Diner voor vertrek in het groepshuis. 

19:00 uur Bagage inladen en vertrek terug naar Nederland. 

 

 

09:00 uur Verwachte terugkomst in Woerden. 

 

Vervoer 

• Comfortabele touringcar met bar en toilet. 
• De bus blijft bij de groep ter plaatse 

 

Bijzonderheden 

 
Gezondheid: 

• In verband met het sportieve programma goede algemene gezondheid en fitheid.  
 
Reispapieren 

Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden geldig zijn op de 
datum dat je vertrekt. 

 

Reissom 
Deze reis is inclusief: 

• Alle vervoer per bus 
• Verblijf en verzorging: 6x logies/ontbijt en 7x diner in Gasthof Michlnauer op basis van verblijf in meerpersoonskamers. 

Op zondag word er eveneens een lunch verzorgd. 
• Langlaufen: 2 uur instructeur, 1 dag materiaalhuur en 1 dag pas voor langlaufloipes Ramsau Dachstein. 
• Skipas: 4-daagse skipas Ski Amadé  
• Materiaal: 4 dagen skimateriaal of snowboardmateriaal.  
• Toeristenbelasting 

Vrijdag 21 februari: 


