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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 

Jugendherberge Bad Gastein lig in het Gasteinertal, in het levendige en mondaine centrum van Bad 
Gastein. Vanuit de jeugdherberg is het slechts enkele minuten met de (ski)bus, of 10 minuten lopen, naar 
het dalstation van de Stubnerkogel-Schloßalm. Genoeg geskied? Tegenover het dalstation van de 
Stubnerkogel vind je het prachtige zwembad Felsentherme of ga ’s avonds eens rodelen bij de Bellevue 
Alm.  
 
Schitterende locatie, vriendelijk personeel, basic maar schone en comfortabele kamers: dát is 
Jugendherberge Bad Gastein. De 3- en 4-persoonskamers beschikken elk over een eigen badkamer met 
douche en toilet. In de ruime eetzaal wordt in de ochtend het ontbijt in buffetvorm geserveerd en ’s avonds 
kun je er genieten van een 3-gangen menu. Verder vind je in de jeugdherberg een gemeenschappelijke 
ruimte, tafelvoetbal, tafeltennistafel en een kleine fitnessruimte, sauna en infraroodcabine. 

Activiteiten 

Welkom in het prachtige skigebied Gastein: een zeer afwisselend gebied met meer dan 200 km 
aan pistes in vier skigebieden die heel eenvoudig bereikbaar zijn met de eigen bus of de (gratis) 
skibus. Aan het begin van het Gasteinertal ligt skigebied Dorfgastein-Großarl. Even verderop liggen Bad 
Hofgastein en Bad Gastein, die door skigebied Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel met elkaar zijn 
verbonden. Tot slot ligt aan het einde van het Gasteinertal het skigebied Sportgastein. 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 Wagrain-Flachau, 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 Jugendherberge Bad Gastein; inchecken en indien mogelijk  
alvast de kamers inruimen.   
 
09:30 uur Vertrek vanaf de jeugdherberg met een lokale privé skibus naar Bad Hofgastein. 
 
 Biatlon – combinatie langlaufen & schieten  
In het Gasteinertal lopen prachtig gelegen, afwisselende loipes. In Bad Hofgastein kun 
je naast het langlaufen ook kennismaken met biatlonschieten.  
 
De dag begint met een instructie les en een wedstrijd biatlonschieten met een 
lasergun. In de middag kun je één van de mooie loipes in de omgeving op eigen 
gelegenheid verkennen.   
 
Tussendoor lunchen op eigen gelegenheid.  
 

Vrijdag 25 februari: 

Zaterdag 26 februari: 
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15:30 uur Terugbrengen van het gehuurde materiaal en vertrek met de lokale privé skibus  
terug naar de accommodatie. 
 
xx:xx uur Diner in de jeugdherberg. 
 

 

 

Ochtend Ontbijt de jeugdherberg..   

Middag  Lunch in het jeugdherberg.. 

Avond  Diner in het jeugdherberg. 

 

 
xx:xx uur Ontbijt in de jeugdherberg. 
 
15:30 uur Vertrek met de eigen touringcar naar het dalstation Stubnerkogel-Schloßalm in Bad  
Gastein. 
  
Ophalen ski/snowboard materiaal 
 
De rest van de dag kun je vrij skiën of snowboarden, of indien lessen geboekt:  
ontmoeting met de ski- en snowboard leraren. 
 
16:00 uur Met de eigen touringcar vertrek terug naar de accommodatie. 
 
xx:xx uur Diner in de jeugdherberg. 
 

 

 
xx:xx uur Ontbijt in de jeugdherberg. 
 
09:30 uur Vertrek met de eigen touringcar naar het dalstation. 
  
De rest van de dag vrij skiën of snowboarden.  
 
16:00 uur Met de eigen touringcar vertrek terug naar de accommodatie. 
  
xx:xx uur Diner in de jeugdherberg. 
 

 

xx:xx uur Ontbijt in de jeugdherberg. 
 
09:30 uur Vertrek met de eigen touringcar naar het dalstation. 
  
De rest van de dag vrij skiën of snowboarden.  
 

Zondag 27 februari: 

Maandag 28 februari: 

Dinsdag 1 maart: 

Woensdag 2 maart: 
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16:00 uur Met de eigen touringcar vertrek terug naar de accommodatie. 
  
xx:xx uur Diner in de jeugdherberg. 
 

 

xx:xx uur Ontbijt in de jeugdherberg.  
  
Aansluitend uitchecken en kamersleutels inleveren. De bagage kun je achterlaten in 
een aparte ruimte.  
 
09:30 uur Vertrek met een lokale skibus naar het dalstation. 
 
De rest van de dag kun je vrij skiën of snowboarden. 
 
15:30 uur Inleveren van het gehuurde materiaal.  
 
16:00 uur Vertrek met de lokale skibus of lopend terug naar Jugendherberge Bad Gastein. 
 
17:30 uur Diner, Omkleden en opfrissen. Aansluitend bagage inladen en vertrek terug naar Nederland. 

 

 

 
09:00 uur Afhankelijk van de vertrektijd de vorige dag, in de ochtend 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 4 maart: 

Donderdag 3 maart: 
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Reissom 
Deze reis is inclusief: 

• Alle vervoer per bus 
• Verblijf en verzorging: 5x logies/ontbijt en 6x diner in Jugendherberge Bad Gastein op basis van verblijf in 

meerpersoonskamers. Op zondag word er eveneens een lunch verzorgd. 
• Langlaufen: materiaalhuur, instructie en biatlonschieten. 
• Skipas: 4-daagse skipas Ski Amadé  
• Materiaal: 4 dagen skimateriaal of snowboardmateriaal.  
• Toeristenbelasting 

 

 


