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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 

Hotel Berghof Wagrain heeft een unieke ligging: op 1300 meter hoogte, aan de piste én naast de 

skiliften Flying Mozart en de G-Link. Wat is er mooier dan wakker worden tussen de witte bergtoppen 

en 
uitkijken over de strak geprepareerde pistes? Begin en eindig je skidag direct bij het 
hotel. Op de dag van aankomst brengt de touringcar de groep naar het dalstation. Hier is de 
skiverhuur en kun je eventueel gehuurd materiaal ophalen. Ook ontvang je hier direct de skipassen. Vanaf 
het dalstation ga je met de gondel naar het middenstation, hier bevindt zich het hotel.  
 
De eenvoudig, maar ruime en gezellig ingerichte 2-, 3- en 4-persoonskamers  
beschikken over een eigen badkamer met bad/douche en toilet en een balkon.  
 
Er is een grote eetzaal die ook als gemeenschappelijke ruimte kan dienen. Verder  
beschikt het hotel nog over een verwarmde skistalling. 
 

Activiteiten 

Sinds een aantal jaar maakt Wagrain, samen met Flachau en Alpendorf in St. Johann 

im Pongau onderdeel uit van Snow Space Salzburg. Wintersportliefhebbers vinden 

hier alles voor de ultieme en onvergetelijke skivakantie in Oostenrijk: 120 km 

aaneengesloten pistes, vele snelle en moderne kabelbanen en gezellige skihutten. 

Daarnaast kun je met je skipas gebruik maken van alle 5 de skigebieden van 

Oostenrijks grootste wintersportregio, de Ski Amadé: Hochkönig, Salzburger 

Sportwelt, Gastein, Grossarltal en Schladming-Dachstein, 760 pistekilometers met 

slechts één skipas!   

 

 

 

18:30 uur De touringcar staat gereed aan de Houttuinlaan 7 in Woerden. 
 

19:00 uur Bagage inladen en vertrek per Royal Class touringcar naar Oostenrijk.  

 
 

 

08:00 uur Verwachte aankomst bij het dalstation van de Grafenberg in Wagrain. De groep wordt  
                afgezet bij de verhuur Rot Weiss Rot Skistadl. 
  
                Ontvangst door één van de medewerkers van het hotel.  
                Bagage overladen in het busje van Duke Travel, de touringcar kan niet tot het hotel 
                komen en blijft hier op de busparking staan.  
 
09:00 uur Vertrek met de gondel naar het hotel.  
 

           

Vrijdag 5 februari: 

Zaterdag 6 februari: 
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              Berghof Wagrain bevindt zich direct aan de piste bij het middenstation van 

                 de skiliften Flying Mozart en G-Link Wagrain. Inchecken bij het hotel en indien 
                 mogelijk alvast de kamers inruimen.  
 
                 De rest van de dag kan er een wandelling worden gemaakt door de sneeuw. 

                Een adembenemende wandeltocht naar Kleinarlerhütte behoord tot de mogelijkheden, 

                 Dit met behulp van sneeuwschoenen en stokken. 
 

16:30 uur Welkomstborrel in de eigen bar bij het hotel.  

 
18:00 uur Diner in het hotel. 
  
                De rest van de avond is vrij te besteden.  
  
 

 

Ochtend Ontbijt in het hotel.  In het hotel 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 hotel. 

Avond  Diner in het hotel. 

 

 
08:00-10:00 uur Ontbijt in het hotel. 

  

                           De rest van de dag vrij skiën of snowboarden. 

  
18:00 uur            Diner in het hotel. 
 

 

08:00-10:00 uur Ontbijt in het hotel. 

  

                           De rest van de dag vrij skiën of snowboarden. 

  
18:00 uur           Diner in het hotel. 
 

 
08:00-10:00 uur Ontbijt in het hotel. 

  

                           De rest van de dag vrij skiën of snowboarden. 

  
18:00 uur            Diner in het hotel. 
 
 
 
 

Zondag 7 februari: 

Maandag 8 februari: 

Dinsdag 9 februari: 

Woensdag 10 februari: 
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08:00-10:00 uur Ontbijt in het hotel. 

  

                           De rest van de dag vrij skiën of snowboarden. 

  
18:00 uur            Diner in het hotel. 
 

 

 

08:00-10:00 uur Ontbijt in het hotel. 
 
                    Na het ontbijt uitchecken en kamersleutels inleveren. De bagage kun je achterlaten in  
                    een aparte ruimte waar je aan het einde van de dag ook kunt omkleden/opfrissen. 

  

                    De rest van de dag vrij skiën of snowboarden. 

 
15:30 uur     Verzamelen bij het hotel. Gelegenheid tot omkleden en opfrissen. Bagage in het busje  
                    van Duke Travel laden, dat wordt naar de touringcar gebracht. 
 
16:15 uur     Vertrek met de laatste lift terug naar het dalstation. Ski- / snowboardmaterialen neem  
                    je mee in de lift. Gehuurde materialen inleveren bij Rot Weiss Rot Skistadl. 
 
17:00 uur     Bagage overladen en vertrek terug naar Nederland.  
 
 

 
xx:xx uur Vroeg in de ochtend terugkomst in Nederland. 
 
 

 

 

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. 

Vrijdag 12 februari: 

Donderdag 11 februari: 

Zaterdag 13 februari: 
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Reissom 

Deze reis is inclusief: 

• Alle vervoer per bus 

              Verblijf en verzorging: 6x logies/ontbijt en diner in  hotel Berghof Wagrain op basis van verblijf in   
               2-, 3- en 4-persoonskamers. 

• Op zondag word er eveneens een lunch verzorgd. 

• Skipas: 5-daagse skipas Ski Amadé voor volwassenen 

• Materiaal: 5 dagen skimateriaal of snowboardmateriaal.  

• Toeristenbelasting 

 

Deze reis is exclusief: 

• Wandeling op zaterdag 

• Ontbijt zaterdag ochtend 

• Diverse lunches 

• Diner vrijdag tijdens terug reis 

• Ski/snowboard lessen. Dee zijn apart bij te boeken 

Reissom 

Voordelen 

 

• Gegarandeerd vertrek bij code geel 

• In geval van code oranje of rood word de gehele reissom terug geboekt 

• Ontspannen in Gods schepping en bezig zijn rondom zijn woord 

• Genieten van het mooie Oostenrijk op een comfortabele en veilige manier 

 


