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Reisinformatie 

Winterreis Tsjechië 
31 januari tot en met 5 februari 2022 
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Hieronder vind je extra informatie van je reis 

Eenvoudig pension   

Op slechts 750 km vanaf Utrecht, net over de grens met Duitsland ligt he Tsjechische Ertsgebergte. Ideaal 
voor onze wintersurvival. Een interessant en spectaculair gebied vol sportieve uitdagingen. De hoogste berg 
van het Ertsgebergte, de 1244 hoge Klinovec is zeer populair onder ski liefhebbers. Het gebied biedt aan 
beginnende en gevorderde skiërs uitstekende mogelijkheden.  

  

 

 

Er zijn talloze mogelijkheden voor sportieve uitdagingen en interessante uitstapjes. Onder begeleiding van 
Nederlandse en Tsjechische instructeurs wordt jullie een week lang een gevarieerd activiteitenprogramma 
geboden. Zie hiervoor het geplande dagprogramma voor deze enerverende reis. Deze week biedt volop 
afwisseling, sfeer en grensverleggende uitdagingen.  De avondprogramma’s zijn vrij; we willen deze tijd 
gebruiken om met elkaar een aantal Bijbelstudies te doen.  Aan het einde van de week zal je vol nieuwe 
indrukken en ervaringen terugkeren naar Nederland. 

 

06:30 uur Bagage in de bus laden. 
07:00 uur Vertrek naar Tsjechië.  
17:00 uur  Verwachte aankomst in het Ertsgebergte, Bergzentrum Pam 

Inchecken bij de groepsaccommodatie 
Korte introductie met de instructeurs 

18:30 uur Avondeten in de groepsaccommodatie, inclusief mineraalwater 
 
 

 
08:30 uur Ontbijt. 
10:00 uur Winterchallenge op de Duke Travel Adventure Zone  

• Sneeuwschoenwandeling 
Op speciale sneeuwschoenen en uitgerust met stokken maak je een schitterende tocht, 
dwars door het bos in de dikke sneeuw. Als een soort Donald Duck hobbel je op grote 
'platvoeten' door het landschap... Een hele nieuwe ervaring! 
 

 Dinsdag 1 februari: 

 Maandag 31 januari: 

Verblijf  

 Omschrijving Ertsgebergte  

 

Programma 

 

https://bergzentrum-pam-jachymov.ibooked.nl/
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• Paintballen 

 Paintballen in de sneeuw! Alle deelnemers ontvangen een eigen paintballgeweer dat werkt 
op gasdruk, een beschermmasker, 100 kogeltjes en een overall. 
• Tokkelen 

 Van een grote hoogte ga je in sneltreinvaart naar beneden langs een  tokkeltouw. Je bent 
gezekerd en maakt een afdaling met een lengte van ongeveer 130 meter. Het tokkeltouw is 
over een (bevroren) meer gespannen.  
• Biatlon schieten 

 Biatlon is één van de oudste Olympische wintersporten. Tijdens dit onderdeel leer je in 
groepjes van ca. 6 deelnemers schieten met een biatlon geweer. Het doel ligt op 25 meter. 

 
 Tussendoor wandeling naar de Bergcentrum Pam, hier wordt een warme lunch geserveerd. 
 
16:30 uur Einde programma. Terug naar de accommodatie  
18:30 uur Avondeten bij de accommodatie, inclusief mineraalwater 
20:00 uur Kampvuur met warme chocolademelk. 

08:00 uur Ontbijt + lunchpakket maken. 
10:00 uur Langlauftocht 

Voor het langlaufen is het Ertsgebergte een ideaal gebied; in de directe omgeving vind je 
150 km goed onderhouden langlaufloipes! Na uitgifte van het materiaal en een korte uitleg 
ga je samen met een instructeur op pad; “lopen en glijden” op latten. Iedereen kan het 
leren, maar onderweg zal je gegarandeerd wel eens omvallen van het lachen! 
 
Tussen het langlaufen door zal er een warme lunch worden genuttigd. 
 

17:00 uur Einde programma. Terug naar de accommodatie; gelegenheid tot omkleden en/of 
opfrissen. 

19:00 uur Avondeten in de groepsaccommodatie, inclusief mineraalwater. 
 
 

 

 Woensdag 2 februari: 
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08:00 uur Ontbijt. 
09:00 uur Vertrek naar Bozi Dar skigebied.  
10:00 uur Pistedag 

• Nog nooit geskied of gesnowboard? Dan is deze dag iets voor jou!  
• Een gediplomeerde instructeur brengt je de beginselen van het skiën of 

snowboarden bij. (’s morgens 2x 50 minuten en ’s middags 2x 50 minuten).  
 

  Pauze. Lunch op eigen gelegenheid. 
 
14:00 uur Vervolg pistedag. 
15:45 uur Einde programma. Terug naar de accommodatie en gelegenheid tot omkleden en/of 

opfrissen. 
19:00 uur Avondeten bij de groepsaccommodatie, inclusief mineraalwater 
 
  

08:00 uur Ontbijt. 
09:00 uur Vertrek naar Bozi Dar skigebied.  
10:00 uur Pistedag 

• Inclusief ski- of snowboardles (’s morgens 2x 50 minuten en ’s middags 2x 50 minuten).  
 

  Pauze. Lunch op eigen gelegenheid. 
 
14:00 uur Vervolg pistedag. 
15:45 uur Einde programma. Terug naar de accommodatie en gelegenheid tot omkleden en/of 

opfrissen. 
19:00 uur Avondeten in de groepsaccommodatie, inclusief mineraalwater 
21:00 uur Vertrek richting Nederland. 
 
 

 

07:30 uur Verwachte terugkomst in Woerden. 

 

 

 
 
 

 Vrijdag 4 februari: 

 Zaterdag 5 februari: 

 Donderdag 3 februari: 
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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. 

• Eventuele vereisten in verband met het corona virus 
 
 

Reissom 

Voor deze reis geldt voor de reissom: 
Inclusief: 

• Alle vervoer per bus 
• Verblijf en verzorging: 4x logies/4x ontbijt, 5x diner in Bergcentrum Pam op basis van meer-

persoonskamers met douche en toilet op de etage. 2x warme lunch  
• Programma: zoals beschreven inclusief materialen en begeleiding door outdoor instructeurs,  
• 2x Winter Barbecue/grill Extra in plaats van avondmaaltijd  

Exclusief: 
•  Kosten voor drankjes en andere consumpties 

 

Bijzonderheden 

• De broodmaaltijden (ontbijt) bestaan uit brood, zoet beleg, kaas en vleeswaren en ontbijt is inclusief 
koffie of thee en melk.  

• De avondmaaltijden (of warme lunch) bestaan uit een pasta, aardappels of rijst met vlees of kip, 
salade of warme groenten en een dessert (zuivelproduct of fruit), incl. mineraalwater. 

• Eventuele overige consumpties (frisdranken etc.) dienen ter plaatse te worden afgerekend. 

 


