
Het kan weer. Gezellig weer op.. 
Wintersport am Aachensee (Tirol) 
De Sportwandelschool roept 50 plussers op om zich aan te melden  
voor de Wintersportreis naar Tirol. Een ideaal gebied met veel zonuren, 
om alle vormen van wintersport te beoefenen. Waar de één gaat skiën, 
gaat de ander lekker winterwandelen, langlaufen of nordic walken.   
Ideaal voor partners met verschillende interesses.  
Een 10 daagse Busreis naar Eben am Aachensee in Tirol.  
Hotel das Rotspitz*** - Braunhofer GmbH - Familie Braunhofer. 
Eggweg 5 - 6212 Eben am Achensee - Austria / Tirol - www.rotspitz.at  
 

Mocht de organisatie deze reis in verband met beperkende maatregelen 
van Covid 19 worden geannuleerd, ontvangt de deelnemer het reisgeld 
retour minus € 5,00 administratiekosten. 

Reisgegevens (opgeven voor 1 December) 
Data:   vrijdag  27 Januari t/m zondag 05 februari 2023  
Reissom:  € 765,- op basis van Logies & Half Pension  
Toeslag:  1 persoons kamer € 130,-  
Inbegrepen:  Begeleiding van de Sportwandelschool/ZDS-reizen 
    Begeleiding tijdens de activiteit langlaufen, nordic  walking en winterwandelen. 
Transport per touringcar – Met excursies in de omgeving. Ontbijt bij Hotel Rotspitz bij aankomst en diner voor  
het vertrek naar Nederland.  
Niet inbegrepen:  Alle verzekeringen (annuleringsverzekering, reisverzekering) en kosten huur schoenen voor  
de activiteit: Schnee-Schuh-Wanderung (€ 35,00) en ski- en langlauf materiaal. 
 

Programma 
Iedere dag wordt er de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan: 
Winterwandelen, Nordic Walking, Langlaufen en Skiën.  
Niets moet alles mag……Bij veel verse sneeuwval wordt er minimaal  
1x Sneeuwschoen-wandelen ingepast.  
Skiërs gaan wanneer gewenst samen naar de pistes. 
Begeleiding 
Tijdens deze reis wordt u begeleidt door 3/4 begeleiders/sters.  
Chiel voor het dagelijkse winterwandelen, Jan & kees voor de activiteit 
Langlaufen en Tineke bij het Skiën. Dat gaat al ruim 20 jaar zo. 
Winterwandelen & Nordic Walking 
Er zijn goed onderhouden aangestampte sneeuwwandelpaden, waar met normale wandelschoenen op kan  
worden gewandeld. De organisatie heeft Yaktrax mee. (een soort van “sneeuwkettingen” onder je schoenen).  
Langlaufen 
In en rondom Pertisau zijn prima onderhouden langlauf-loipes. Er ligt een netwerk van meer dan 150 km.  
Voor iedere dag is wel een andere route. Voor de eerste dag staat er een korte cursus Langlaufen gepland in  
de oefenarena. 
Skiën 
Voor de skiërs onder ons zijn er ook mogelijkheden om aan hun trekken te komen. Er zijn Skipistes in de nabijheid. 
Onder andere in Pertisau. Ook Zell am Ziller (Zillertal). Het is absoluut noodzakelijk om al enige jaren  
ski-ervaring te hebben om deel te nemen aan de door ons begeleide skitochten.  
Er wordt beslist geen skiles gegeven. Beginners kunnen eerst naar de skischool gaan. 
Heenreis: Op vrijdagavond vertrekt u per Royal Class Touringcar. 
18.00 uur: Voorkant NS-station, centrum Hoorn. 18.30 uur: NS-station Sloterdijk, Piarcoplein in Amsterdam. 
19.30 uur: P+R Westrave Griffioenlaan in Utrecht. Breda en Venlo. Zie aanmeldfolmulier. 
Aanmelding 
Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen en door het op te sturen. 
Op 1 December sluit de 1e aanmeldperiode. Bij 30 deelnemers gaat deze reis door. 
 



Op 1 December sluit de 1e aanmeldperiode. Bij 30 deelnemers gaat deze reis door. 

Aanmeldformulier Wintersport 2023 (volledig invullen en keuze aangeven) 

Periode: 27 Januari  t/m  05 Februari  - Tirol 

 

Naam 1e deelnemer…………………………….................Voornaam………..……...…………… 

Geb. datum………………..M./V   E-Mail…………………..……...................…….....……..…… 

Adres ………..………………………. Postcode……………Woonplaats…..…..…..………..…… 

Tel privé………………………………..… mobiel 06-………………………..……..……………. 

Telefoon thuisblijvers:………………….……E-mail:……………...….………….….……..……… 

Opstapplaats in: 0  Hoorn  0 Amsterdam  0 Utrecht  0 Breda  0 Venlo  0 Anders: …………….….  

 

Naam 2e deelnemer…………………………….....................Voornaam…………….…………… 

Geb. datum………………..M./V    E-mail…………………..……..............……………..…… 

Adres ………………………………….Postcode………………Woonplaats……….….……..…… 

Tel privé………………………………       mobiel 06-…………….……..…….…….……………. 

Telefoon thuisblijvers:………………….……e-mail:……………...……………...………..……… 

Opstapplaats in:  0  Hoorn  0 Amsterdam  0 Utrecht  0 Breda  0 Venlo  0 Anders: …………….…. 

 

Keuze aankruisen voor kamerindeling:    

0    2 persoonskamer à € 765,00 p.p. samen op de kamer met ………………….…..…………. 
 

0    1 persoonskamer voor één persoon, toeslag  € 130,=    
 

Als groep skimateriaal bestellen is goedkoper. Ter plekke wordt het materiaal op de 1e dag  

opgehaald. Richtprijs voor ski materiaal: Langlauf-set tussen € 60,- week. Ski-set  ± € 125,- 
 

De organisatie, gaat er vanuit, dat iedere deelnemer een reis- met ongevallendekking en  

bagageverzekering en een annuleringsverzekering heeft afgesloten. 
 
 

De organisatie zal bij annulering van een deelnemer om wat voor reden dan ook, niet overgaan  

tot terugbetaling van de reissom. Hiervoor dient u zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. 
 

Ik maak gelijk met deze aanmelding 50% over van de reissom. Op IBAN rekening: NL28 INGB 

0008068849 tnv.  st. Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland, mvv. Wintersport 2023. 
 

 

Plaats: ….…………………..................Datum: ……-……-……. 
  

Naam van ondergetekende................................Handtekening………………………………… 
 

 

Ondertekenen en opsturen naar: 

Stichting Sportwandelschool H/W, Houtzaagmolen 50,  1622 HG  HOORN 

info@sportwandelschool  --  www.sportwandelschool.nl – inscannen kan ook. 


