
Skisafari Dolomieten 
 

vrijdag 31 januari t/m zondag 9 februari 2020 
 

De reis 
 

Een heerlijke skiweek in Italië waar je iedere dag niets anders hoeft te doen dan te genieten van de skidag 
met prachtige uitzichten en heerlijk Italiaans eten. Wij zorgen ervoor dat alles van A tot Z voor jou is 
geregeld. 
Vrijdagavond stap je in de Royal Class touringcar, die je vanaf meerdere opstapplaatsen in Nederland 
zonder overstappen comfortabel en rechtstreeks naar Italië brengt. Bij aankomst staat het ontbijt met de 
koffie of thee al klaar. Daarna kun je meteen op de ski’s om de eerste afdalingen te maken. Zondag t/m 
vrijdag ski je elke dag in een ander gebied, je doet in 6 dagen de leukste afdalingen. De bus blijft de gehele 
week aanwezig en zorgt er ook voor dat je van en naar de pistes gebracht en gehaald wordt. Het voordeel 
hiervan is dat je echte tochten kunt maken in het gebied; soms wordt je immers aan de andere kant van het 
gebied opgehaald dan waar je ‘s ochtends gestart bent. Daarbij hoeven we niet te wachten op skibussen 
en/of taxi’s. Minimaal 1 keer stoppen we ook voor een drankje in de gezellige après skibar. De laatste dag 
kun je zelf nog een heerlijke dag skiën om na het diner weer terug te reizen naar Nederland, nagenietend 
van de skiweek. 
 

Verblijf 
 

 We overnachten de gehele week in Hotel Steiner (www.hotelsteiner.com). Dit hotel is recent volledig 
gerenoveerd en biedt je prachtige, moderne en grote kamers met grote badkamers. Natuurlijk is er ook een 
tv en WiFi aanwezig. Het hotel wordt gerund door een zeer gastvrije familie onder leiding van de jonge 
enthousiaste Claudia Pfeifer. 
 Het hotel ligt centraal tussen prachtige skigebieden. Natuurlijk is er een aparte ruimte voor de ski’s en een 
droogruimte voor de schoenen met speciale schoenwarmers. 
Het hotel beschikt over een groot restaurant met een uitstekende keuken. De maaltijden zijn in dit deel van 
Italië natuurlijk een heerlijke mix van Oostenrijkse en Italiaanse gerechten. En de cappuccino en latte 
macchiato smaken natuurlijk nergens zo goed als in Italië.  
Het ontbijt bestaat uit een uitgebreid buffet. Het avondeten bestaat uit een voorgerecht, hoofdgerecht, 
saladebuffet en dessert. In het hotel is een gezellige bar/café, waar een cappuccino, aperitiefje of een 
afzakkertje gedronken kan worden. 
Sinds dit jaar beschikt het hotel ook over een klein overdekt zwembad. 
In het hele hotel is gratis WIFI ter beschikking. 
 

.Het hotel beschikt ook over een dependance, Gasthaus Karl. Deze dependance ligt direct naast het hotel. 
De kamers in dit Gasthaus zijn wat minder luxe als in het hotel maar wel voorzien van dezelfde faciliteiten 
als die in het hotel. 
 

Standaard verblijf je op een 2-persoonskamer 
 

1-persoonskamers zijn alleen beschikbaar in het Gasthaus Karl. Dit zijn wel tweepersoonskamers voor 
alleengebruik. 
 
 Het skigebied 
 

Leifers ligt centraal tussen prachtige skigebieden. Zo kunnen we skiën in het grootste 
aaneengesloten skigebied van Italië: vanuit Seis op de Seiser Alm en vanuit St.Christina in het Val 
Gardena. Vanuit het Val Gardena kunnen we eventueel ook de beroemde ronde om het Sella-massief 
skiën. De overige dagen skiën we in iets minder bekende maar zeker niet minder leuke middelgrote 
skigebieden: de afwisselende Latemar vanuit Obereggen, Pampeago of Predazzo, de 
romantische Karerpass/Carezza aan de voet van de grillige Rosengarten, Meran 2000 met de gondel 
vanuit het prachtige Kurort en Alpe Cermis vanuit het gezellige Cavalese in het Val di Fiemme. Allemaal 
heerlijke skigebieden met een eigen sfeer. Iedere dag wat anders, maar steeds weer die lekkere 
combinatie van heerlijk skiën in een prachtige ambiance en dan ook nog in Italië. 
De Dolomiti Superski is de grootste skiregio van de wereld. De Dolomiti Superski heeft maar liefst 12 
skigebieden, 460 skiliften en 1200 km pistes. 
Deze twaalf skiregio’s bevinden zich aan de zuidoostkant van de Alpen en liggen middenin de Dolomieten. 
Door de ligging is deze skiregio bekend als uitermate zonnig. 
Tijdens de SkiSafari wordt er iedere dag in een ander deel van de Dolomieten geskied. Dus in 1 week ski je 
op ontzettend veel verschillende skipistes van de Dolomiti Superski. Welke dag welk skigebied op het 
programma staat hangt o.a. af van het weer. 



Ga mee met deze SkiSafari en beleef de prachtige Italiaanse skigebieden. Iedere dag genieten van 
fantastisch natuurschoon. 
 
Maak je geen zorgen over sneeuwgebrek 
De Dolomieten in Italië zijn zeer sneeuwzeker. Verschillende gebieden liggen hoog genoeg waardoor deze 
in principe van december tot aan april geopend zijn. Tevens wordt er in Italië veel geïnvesteerd in 

sneeuwmachines. Maar liefst 90% van de pisten kan worden besneeuwd. 
Vanwege de geografische ligging van de skigebieden zijn de reistijden wel langer dan tijdens de meeste 
skisafari’s in Oostenrijk 
 

De reis van dag tot dag 
 

Dag 1: Comfortabel reizen naar Italië 
De reis begint op vrijdagavond en gaat per luxe touringcar Royal Class, met Hans aan het stuur, naar 
Leifers. Onderweg word je voorzien van een kopje koffie of thee. Aan het einde van de avond vindt er 1 
langere stop plaats, zodat je nog even je benen kan strekken alvorens je in slaapt valt. Je exacte vertrektijd 
is afhankelijk van de opstapplaats. 
 

Dag 2: Skiën, rustdag of omgeving verkennen? 
Op zaterdagochtend stap je voor de deur van het hotel uit en geniet je direct van een heerlijk ontbijt. 
Vervolgens ben je vrij om te kiezen of je gaat skiën of dat je de dag anders besteedt. Besluit je om te gaan 
skiën, dan hebben wij een Italiaanse touringcar voor je geregeld! (i.v.m. rijtijdenwet eigen chauffeur) Wij 
zorgen ervoor dat je naar de piste wordt gebracht en weer opgehaald wordt. 
Je kunt er ook voor kiezen de eerste dag nog wat uit te rusten en/of de omgeving te verkennen. Breng een 
bezoek aan Bolzano, of ga met de bus mee naar de authentieke binnenstad van Meran of de Thermen van 
Meran.  
 

Dag 3 t/m 8: Skiën met gids 
Tijdens deze skidagen word je ook op de piste bijgestaan en begeleid door de SkiSafari-gidsen. Zij kennen 
de skigebieden en begeleiden je vol enthousiasme over de mooiste pistes en naar de leukste koffie-
/lunchstops. Je skiet iedere dag in een ander gebied. De gidsen nemen je iedere dag mee naar het 
skigebied waar het op dat moment het lekkerste weer is. Elke dag wordt er in 4-5 niveaugroepen geskied 
(afhankelijk van het aantal deelnemers). De groepsgrootte is gemiddeld 9 personen per gids. Indien 
gewenst is het mogelijk om in overleg met en na toestemming van de gidsen en de reisleider in de week 
van groep te wisselen. 
 

Dag 9: Doen waar je zelf zin in hebt 
Dit betekent helaas alweer de laatste dag in Leifers. Net als op dag 2 ben je vrij om te kiezen of je nog een 
dag gaat skiën of een andere activiteit onderneemt in de omgeving van Leifers (bijvoorbeeld een bezoek 
een Bolzano of met de bus mee naar de Thermen van Meran). ’s Avonds kunnen we waarschijnlijk nog een 
keer dineren in Hotel Steiner, waarna we terugreizen naar Nederland of we dineren onderweg. Ook op de 
terugweg is er natuurlijk nog een stop om even je benen te strekken. 
 

Dag 10: Aankomst in Nederland 
Op zondagochtend kom je weer aan in Nederland. Je exacte aankomsttijd is afhankelijk van de 
uitstapplaats. De uitstapplaatsen zijn logischerwijs gelijk aan de instapplaatsen. Vervolgens heb je de 
zondag om heerlijk na te genieten van de fantastische SkiSafari! 
 
Materiaal en helmplicht 
 

Tijdens de SkiSafari Dolomiti kun je natuurlijk gebruik maken van eigen skimateriaal. Tevens is het mogelijk 
materiaal te huren. Zowel ski’s, stokken, schoenen als helm kunnen op de eerste zaterdag voor de hele 
week gehuurd worden in Meran 2000. Als je op de eerste zaterdag niet gaat skiën moet je je materiaal 
in Nederland huren. In Leifers is namelijk geen skiverhuur. 
Door de snellere liften zijn er steeds meer skiërs op de pistes, die door het betere materiaal ook steeds 
sneller gaan skiën. Dit heeft meer ongevallen tot gevolg, waarbij een toenemend aantal met hoofdletsel. 
Daarom is het gebruik van een helm verplicht gesteld. Goede skihelmen zijn te koop vanaf ca. € 50. 
Heel belangrijk is natuurlijk maat en pasvorm, dat laatste ook in combinatie met de skibril. De skibril moet 
aan de bovenkant goed aansluiten aan de helm, zonder dat deze op de neus drukt. Een goede ventilatie 
verhoogt natuurlijk het draagcomfort. Veel helmen hebben ventilatiegaten, die bij kou dichtgezet kunnen 
worden. Er zijn helmen met afneembare oorstukken. 
Bij warme dagen in het voorjaar is een helm zonder oorstukken natuurlijk “lekker fris”, maar wel minder 
veilig. Wie nog twijfelt over de juiste helm, kan er ook één huren, dat kost ongeveer € 10 tot € 20 per week. 
 



Niveau 
Vanwege het feit dat we dagelijks tochten gaan skiën is deze reis helaas niet geschikt voor onervaren 
skiërs. We verwachten van je dat je minimaal rode pistes beheerst kunt skiën. Tijdens de SkiSafari zijn er 
afhankelijk van het aantal deelnemers 4 tot 5 niveaugroepen. Zo is er altijd een niveaugroep dat aansluit bij 
jouw niveau.  
 

Opstapplaatsen 
De luxe Royal Touringcar brengt ons van meerdere opstapplaatsen in Nederland rechtstreeks naar 
Oostenrijk. De opstapplaatsen zijn deels afhankelijk van de woonplaatsen van de deelnemers. 
 Volendam 
 Meerkerk (zekere opstapplaats) 
 Driebergen-Zeist 
 Zevenaar (zekere opstapplaats) 

Alleen in Zevenaar zal er een iets langere stop zijn waar je even je benen kunt strekken. Bij de eerste 3 
opstapplaatsen zal de stop kortstondig zijn, alleen inladen van bagage, zodoende ben je niet eerst uren in 
Nederland onderweg. De luxe touringcar brengt ons rechtstreeks en comfortabel naar Italië. 
 

Ontbijt  
Bij aankomst in Leifers heb je de mogelijkheid om gezamenlijk te ontbijten (optioneel).  
 

Een dagje niet skiën? Geen probleem! 
De omgeving van Leifers biedt genoeg mogelijkheden als je een dag niet wilt skiën. Zo kun je een bezoek 
brengen aan de prachtige stad Bolzano, de authentieke binnenstad van Meran of de Thermen van Meran. 
 

Hoogtepunten SkiSafari Dolomiti 
* Iedere dag genieten van de magnifieke Dolomietenuitzichten. Het is echt een heel ander gebergte als 
 de Oostenrijkse Alpen. 
* In één week 6 skigebieden van de Dolomieten doorkruisen. 
* Tijdens en na het skiën genieten van de Italiaanse koffie en de culinaire Italiaanse keuken! 
* Begeleiding, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, door enthousiaste Nederlandse gidsen.  
* Niveaugroepen met gids dus op je eigen niveau 
* Eigen touringcar voor rechtstreekse heen- en terugreis en transfers op de zes safaridagen. 
 
inclusief: 
* 6-daagse skipas voor de Italiaanse Dolomieten (zondag t/m vrijdag) 
* 7 overnachtingen o.b.v. halfpension (dus incl. diner) op een 2-persoonskamer 
* Vervoer van en naar Italië 
* Vervoer dagelijks van/naar de skigebieden 
* Fulltime begeleiding door een reisleider en gidsen 
* Prachtige skidagen voor 4-5 niveaugroepen 
* De inmiddels gebruikelijke fooi (€ 10,-) voor Hans en de gidsen 
* Digitaal fotoalbum na afloop 
 
Niet inbegrepen zijn: 
* Lunches en drankjes 
*  Ontbijt bij aankomst ( € 12,-) 
* Diner voor vertrek 
* Reis- en annuleringsverzekering 
 
 Reissom 
De prijs per persoon op basis van half pension voor deze skireis is € 1.075,-  
De toeslag voor een 1 persoonskamer in Gasthaus Karl is € 175,- (beperkt beschikbaar) 
 
Skipas 1-ste en laatste zaterdag 
* Toeslag 7-daagse skipas (Inclusief € 5 borg)  -  € 48,50  (volwassene)  /  € 44,00  (senior)  
 1 dag extra: keuze 1e of laatste zaterdag  
 

* Toeslag 8-daagse skipas Inclusief 2 x € 5 borg) -  € 97,00  (volwassene)  /  € 88,00  (senior) 
 2 dagen extra, 1e en laatste zaterdag   
 

Seniorkorting skipas Meran 2000:  
Alleen geldig wanneer geboren in 1960 of eerder 
  



Bij de boeking geef je een indicatie aan voor je skipas, deze is tot een week voor aanvang ( dus t/m vrijdag 
24 januari 2020) kosteloos te wijzigen. Na 24 januari kan de opgave niet meer gewijzigd worden i.v.m. 
de dan inmiddels bestelde skipassen. 
 
Seniorenkorting op 6-daagse skipas:      € 30,00 
Alleen geldig wanneer geboren vóór 30-11-1954 
  
Boekingskosten: 
 € 15,- per boeking (geldt niet voor leden van de skivereniging Grote Rivieren-Drechtsteden) 
 
Algemene reisvoorwaarden en instemmingsverklaring 

Op de website www.skivereniginggroterivieren.nl kun je de algemene reisvoorwaarden voor deze reis 

vinden. 

Om deel te kunnen nemen aan deze reis is tevens een instemmingsverklaring nodig. 

Ook deze is te downloaden op onze website www.skivereniginggroterivieren.nl . 

 

Aanbetaling:  

- € 150,-- p/p na inschrijving over te maken op rekeningnummer: 

NL13RABO0395017092, t.n.v Skivereniging Grote Rivieren, Hardinxveld ondervermelding van Skisafari 

2020 

 

Inschrijfformulier: 

Een digitaal inschrijfformulier, onze privacyverklaring en de instemmingsverklaring  zijn via de website 

www.skivereniginggroterivieren.nl te downloaden. 

Het inschrijfformulier en de instemmingsverklaring zijn: 

- als bijlage te versturen naar het e-mailadres skivereniginggroterivieren@gmail.com 

- uit te printen en op te sturen naar het secretariaat, Concordiaweg 95 4206 BG Gorinchem 

- aan te vragen bij de secretaris van de skivereniging Grote Rivieren (06-53715712). 

 

Sluitingsdatum 1 december 2019 – daarna op aanvraag 
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