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NIEUWS WINTERSPORTREIZEN 2021 

In de ALV is besloten, dat in verband met het coronavirus alleen de twee weekendreizen onder 

voorbehoud zullen worden georganiseerd. Wij hebben de reizen ondergebracht bij Jara Travel. 

Inschrijven voor beide reizen kan tot 1 december 2020 via onze website. 

Mocht het minimum aantal deelnemers op bovengenoemde datum niet zijn aangemeld en/of er 

overheidsmaatregelen worden genomen vanwege het Coronavirus, zal de reis kosteloos worden 

geannuleerd.  

Blijkt dat op 1 december 2020  voldoende deelnemers zijn gaat de reis door, mits in een later 

stadium alsnog de overheden besluiten een negatief reisadvies te geven i.v.m. het Coronavirus. 

Ook dan kan er kosteloos geannuleerd worden. 

 

We zullen u te allen tijde op de hoogte houden.  

  

Voorts moeten we opmerken, dat we ons niet kunnen verzekeren tegen het Coronavirus, wel 

bevelen wij u aan een reis-en annuleringsverzekering af te sluiten. 

I.v.m. het Coronavirus kunnen nog aangepaste eisen gesteld worden, zoals Mondkapjes, geen 

Après-ski etc. Uitgebreide informatie en inschrijfformulieren over deze reizen vindt u op 

www.skivereninginggroterivieren.nl 

 

SKITESTWEEKEND TARRENZ, OOSTENRIJK 

Datum :   donderdag 7 JANUARI 2021  t/m  maandag  11 JANUARI 2021 

Vertrek:  donderdagavond 19.30 uur vanuit Meerkerk vanaf parkeerplaats Hotel Tulip INN 

Thuiskomst:  maandagochtend ca. 06.30 uur Hotel Tulip Inn te Meerkerk. 

 

Accommodatie: 

Wij verblijven in het familiehotel 

Gurgltaler Hof in Tarrenz op basis van half 

pension.  

Dit familiehotel beschikt over ruime 

kamers en heeft een beperkt aantal 

eenpersoonskamers ter beschikking. 

Aanvragen worden op volgorde van 

aanmelding behandeld.  

Het hotel is voorzien van sauna en 

gezellige bar. In het hotel staat bij 

aankomst vrijdagochtend om ca. 07.00 uur 

een ontbijt klaar, na ontbijt en omgekleed 

te hebben vertrekken we met eigen touringcar naar één van de onderstaande skigebieden.  Op de 

zondagavond voor vertrek gebruiken we nog een “afscheidsdiner” in het hotel. 
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Skigebieden: 

Drie dagen skiën in sneeuwzekere topgebieden zoals 

SERFAUS, SOLDEN, ISCHGL, afhankelijk van de 

weeromstandigheden met als alternatief het knusse 

KAPPL. Tevens kunt u een aantal nieuwe ski’s uit testen, 

die u aangeboden worden in samenwerking met 

Eurofun uit Alblasserdam. Vooraf worden de testski’s 

afgesteld door een medewerker van bovengenoemde 

sportzaak. Wel moeten we onze eigen ski’s meenemen. 

Tevens is het vanaf 1 januari 2020 verplicht in heel 

Oostenrijk een helm te dragen. 

Gezien de skigebieden, is wel enige ski-ervaring nodig en dient u wel de rode pistes te beheersen.   

 

     
 

Touroperator: 

Reisorganisatie JARA TRAVEL is een onderdeel van Jack de Kort Reizen en Sabeh Tours. De 

reisorganisatie is aangesloten bij het SGR. Het SGR biedt de passagier de garantie dat de reissom 

verzekerd is bij onvermogen van de reisorganisatie. De eigen luxe touringcars zijn allen voorzien van 

de modernste technieken en deze worden ook bestuurd door eigen ervaren internationale 

chauffeurs/reisleiders. De luxe touringcars zijn ingericht als Royal Class touringcar met extra 

beenruimte en extra luchtfilters die zorgen voor een goede luchtverversing en lucht circulatie. Het 

touringcarbedrijf is sinds jaren al ISO 9001 gecertificeerd met veiligheid certificaat voor het vervoer 

van passagiers, hetgeen jaarlijks getoetst wordt door een onafhankelijke instantie. Vanwege het 

rijtijdenbesluit wordt de gehele reis uitgevoerd door twee ervaren chauffeurs! 

 

Reissom: € 425,- p.p. voor een 2-persoonskamer 

€ 475,- p.p. voor een 1-persoonskamer  

 

De reissom is gebaseerd op 20 reisdeelnemers,  indien het aantal inschrijvingen boven de 20 

deelnemers uitkomt zal de reissom  naar beneden worden bijgesteld. Er is plaats voor ca. 40 

personen in de Royal Class bus, derhalve is het aantal deelnemers bepalend.  

 

Exclusief: -      Liftpassen €. 150,- (prijsindicatie 2019) contant vooraf te betalen aan reisleiding) 

- Reis-en/of annuleringsverzekering 
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Inclusief: -      Luxe Royal Class touringcar, heen en terugreis en vervoer naar de skigebieden 

- 2 internationale chauffeurs   

- 2 overnachtingen in Hotel Gurgltaler Hof, op basis van half pension 

- Ontbijt bij aankomst in hotel Gurgltaler Hof 

- Diner ’s-avonds voor vertrek naar Nederland in hotel Gurgltaler Hof 

- Door Eurofun beschikbaar gestelde nieuwe testski’s 

- Toeristenbelasting 

- Boekingskosten 

 

Inschrijven: - Digitaal inschrijfformulier opsturen naar e-mailadres 

skivereniginggroterivieren@gmail.com 

- Aanbetaling € 75,- p.p. na inschrijving  te voldoen op rekeningnummer:                                                                                                       

 NL13RABO0395017092 t.n.v. Ski Vereniging Grote Rivieren,  Hardinxveld-

Giessendam,  met vermelding van “Skitestweekend Tarrenz 2021”. 

- Overige informatie reiscoördinator, Arnaut Langeveld, tel. 06-30993680.  

- Sluitingsdatum: 01 december 2020, daarna op aanvraag.  
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COMFORT SKIREIS „WILDER KAISER“, GOING Oostenrijk 

Datum :   zaterdag 13 MAART  2021  t/m  woensdag  17 MAART  2021 

Vertrek:  zaterdagmorgen 05.30 uur vanuit Meerkerk vanaf parkeerplaats Hotel Tulip INN 

Thuiskomst:  woensdagochtend ca. 07.00 uur Hotel Tulip Inn te Meerkerk. 

 

Deze reis is uitermate geschikt voor reisdeelnemers, die zonder stress, rustig en comfortabel per   

luxe Royal Class touringcar overdag  naar de wintersportbestemming worden gebracht en eind van 

de middag verrast worden met een 4 gangen-diner in het gezellige luxe familie hotel. 

Na een goede nachtrust sta je de volgende dag  fris en fruitig op de ski’s of trek erop uit voor een 

wandeling.  

  

Accommodatie: 

Wij verblijven 3 nachten in Hotel Blattlhof 

in Going op basis van half pension (vanaf 

diner op zaterdagavond  t/m ontbijt 

dinsdagmorgen ) Alle kamers zijn voorzien 

van bad/douche en toilet, föhn, radio, 

telefoon, kabel tv en gratis W-Lan. Het 

hotel heeft ook een sauna, een natte cel, 

rustruimte en warmtebank.  

In de ochtend serveert men een uitgebreid 

ontbijtbuffet en ’s avonds een 4 gangen 

menu met salade en dessert buffet.  

Vanuit het hotel kunt u heerlijke 

wandelingen maken en naast het hotel zijn mooie langlauf loipes.  

Dit familiehotel beschikt over ruime 2-persoonskamers en een aantal mooie eenpersoonskamers 

Aanvragen worden op volgorde van aanmelding behandeld.  

Op de dinsdagavond voor vertrek naar 

Nederland kan er in het hotel nog gegeten 

worden (voor eigen rekening). 

 

Skigebieden 

Drie dagen skiën of wandelen in het 

uitgestrekte aaneengesloten skigebied 

Skiwelt Wilder Kaiser Brixental, waarvan 

Going deel uitmaakt. Alle dorpen in dit 

gebied zijn onderling verbonden en op de 

verbinding tussen Going en Ellmau en die 

tussen Brixen en Westendorf na, hoef je 

hiervoor niet steeds helemaal terug naar het dal te skiën. 

De dal afdalingen van Going, Ellmau, Scheffau, Soll, Itter en Westendorf liggen op noordhellingen en 

zijn lang sneeuwzeker. 

Het skigebied heeft voornamelijk blauwe en rode pistes, waardoor je lekker en relaxed kunt skiën. 

Onze touringcar blijft gedurende de reis bij ons, zodat wij op zondag en maandag gebruik kunnen 

maken van de touringcar om ons naar een verder gelegen plaats te brengen. 
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Touroperator: 

Wij hebben deze reis ondergebracht bij Reisorganisatie JARA TRAVEL, die aangesloten is bij het SGR  

De eigen luxe Roal Class touringcars met extra beenruimte, zijn allen voorzien van de modernste 

technieken en extra luchtfilters zorgen voor een goede luchtverversing en luchtcirculatie  

Het gecertificeerde ISO 9001 touringcarbedrijf heeft ervaren internationale chauffeurs/reisleiders 

 

Reissom: € 550,-  p.p. voor een 2-persoonskamer 

€ 600,- p.p. voor een 1-persoonskamer  

 

De reissom is gebaseerd op 24 reisdeelnemers,  indien het aantal inschrijvingen boven de 24 

deelnemers uitkomt zal de reissom  naar beneden worden bijgesteld. Er is plaats voor ca. 40 

personen in de Royal Class bus, derhalve is het aantal deelnemers bepalend.  

 

Exclusief: - Liftpassen kunnen worden gekocht in het hotel 

- Reis-en/of annuleringsverzekering 

- Diner op dinsdagavond  

 

Inclusief:  - Luxe Royal Class touringcar, heen dagreis, terugreis ‘s nachts 

- 2 internationale chauffeurs  ( wisselen halverwege de reis) 

- 3 overnachtingen in Hotel Blattlhof, op basis van half pension 

-  Diner bij aankomst in hotel Blattlhof 

- Toeristenbelasting 

- Boekingskosten 

 

 

Inschrijven: - Digitaal inschrijfformulier opsturen naar e-mailadres  

skivereniginggroterivieren@gmail.com 

- Aanbetaling € 75,- p.p. na inschrijving  te voldoen op rekeningnummer:  

NL13RABO0395017092 t.n.v. Ski Vereniging Grote Rivieren, 

Hardinxveld-  Giessendam,  met vermelding van ”Going 2021”. 

- Overige informatie reiscoördinator, Arnaut Langeveld, tel. 06-30993680.  

- Sluitingsdatum: 01 december 2020, daarna op aanvraag.  
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