NIEUWSBRIEF
Skivereniging Grote Rivieren-Drechtsteden
Juni 2021
Beste leden,
Nu vanuit de overheid het corona beleid wordt versoepeld, lijken we langzaam uit de crisis te komen
en kunnen we denken aan de invulling van activiteiten voor het nieuwe seizoen.
Wel moeten we ons realiseren, dat er altijd wel weer een virus kan uitbreken, we moeten daar
rekening mee te houden.
Hierbij in grote lijnen en onder voorbehoud de activiteiten voor seizoen 2021-2022.

OPENING WINTERSEIZOEN
BINNENSPORT ACTIVITEITEN: Vanaf 1e week oktober

t/m laatste week maart 2022:

Locatie Zaltbommel 4 oktober’21
Locatie Papendrecht 6 oktober’21
Locatie Gorinchem 6 oktober’21
(Nadere informatie volgt)

BUITENSPORT ACTIVITEITEN:
Vanaf 1e week oktober t/m laatste week maart 2022:
Locatie “Lingebos” 2 oktober ’21
Nordic Walk Training
Zaterdagochtend 3 april’21
- 25 september’21 (09.00-10.00 uur)
Zaterdagochtend 2 oktober’21 - 26 maart’22 ( 09.00-10.00 uur )
Looptraining
Zaterdagochtend 2 oktober’21 t/m 26 maart’22 ( 09.00-10.00 uur)
Vrijetijdstraining (Hardlopen, Noric Walk)
Woensdagochtend 6 oktober’21 t/m 30 maart’22 ( 09.30-10.30 uur )
(Nadere informatie volgt)
Heden kan, op eigen initiatief, getraind worden op woensdagmorgen, zowel Looptraining als
Nordic Walk training (09.00 – 10.00 uur)
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SKIBAAN ACTIVITEIT:
Middagactiviteit skiën voor jong en oud op Kunstskibaan SnowWorld Rucphen met aansluitend
gezellig spidergrillen.
datum onder voorbehoud: 28 november 2021
(nadere informatie volgt)

WINTERSPORTREIZEN:
Helaas moeten we vaststellen, dat door het Coronavirus het vervoer alsmede de
hotelaccommodaties en liften aanzienlijk in prijs zijn gestegen, desondanks krijgen wij melding vanuit
de organisatie touroperators, dat reeds vroegtijdig massaal wordt geboekt!
De beschikbaarheid van hotelkamers kunnen niet lang worden gegarandeerd, derhalve verzoeken wij
u snel te boeken om teleurstelling te voorkomen.

REIS 1
5 daagse Weekendreis TARRENZ – Oostenrijk
Locatie:
Datum:
Vertrek:
Thuiskomst:
Overnachting:
Inclusief:
Exclusief:
Vervoer:

Reissom:

Let op:
Inschrijving:

hotel Gurgltalerhof, Rotanger, Tarrenz
13 – 17 jan.’22
Donderdagavond Meerkerk
Maandagmorgen
2 overnachtingen op basis van half pension in 2 pers. kamers
Ontbijt bij aankomst
Diner bij vertrek naar Nederland
skipas
Per luxe Royal Class touringcar van Jara Travel met ervaren chauffeurs, met eigen
touringcar naar sneeuwzekere topgebieden zoals: Serfaus, Solden, Ischgl, Kappel.
€.430,00 p.p. op basis van 20 reisdeelnemers, indien het aantal inschrijvingen lager
uitkomt wordt de reissom naar boven aangepast.
toeslag 1-pers. kamer €. 50,-Geen test skies aanwezig
Vóór 31 oktober 2021
Daarna op beschikbaarheid.
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REIS 2:
10 daagse Busreis Gerlos, Zillertal,
Locatie:
Datum:
Vertrek:
Thuiskomst
Overnachting:
Vervoer:
Inclusief:
Exclusief:

Reissom:
Let op:
Inschrijving:

Oostenrijk.
Hotel Elisabeth, met Wellnesscenter en binnenzwembad
4 – 13 februari ’22
Vrijdagavond
Zondagmorgen
7 overnachtingen op basis van halfpension in 2-pers.kamers
per Royal Class pendelbus
6-daagse Zillertaler Superskipas
toeristenbelasting, ca. €.2,= p.p., ter plaatse persoonlijk te betalen
Calamiteitenfonds ca. €.2,50
Toeslag diverse opstapplaatsen €.6,=
€.1.099,00 p.p.
toeslag 1-pers.kamer €. 40,=
Graag vooraf bij belangstelling snel reageren.
Deze reis Inschrijven vóór 9 juli 2021.
I.v.m. de drukte bij de aanvragen hotelkamers moeten wij snel reserveren om
teleurstellingen te voorkomen!.
Er zijn een beperkt aantal kamers ter beschikking.

Gerlos is een van de meest bekende en populaire bestemmingen voor een wintersportvakantie.
Het hooggelegen Gerlos in het Zillertal biedt een sneeuwzeker skigebied en een zeer gezellig apres
ski .
Voor wandelaars zijn 30 km’s aan wandelroutes, voor langlaufers ongeveer 12 km. aan loipes en
voor snowboarders een halfpipe en Funpark.
Hotel Elisabeth is een sfeervol hotel met uitstekende keuken in het centrum van Gerlos gelegen en
dichtbij de skilift.
De kamers zijn ruim en verzorgd ingericht. Sauna en Turks stoombad aanwezig.
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REIS 3 :
5 daagse Weekend Comfort Skireis Wilder Kaiser-Brixental – Oostenrijk.
Locatie:
Datum:
Vertrek:
Thuiskomst:
Overnachting:
Vervoer:
Inclusief:
Reissom:

Let op:
Inschrijving:

hotel Unterbrau, Hopfgarten,
12 – 16 maart ‘22
Zaterdagmorgen Meerkerk
Woensdagmorgen Meerkerk
3 overnachtingen op basis van half pension in 2 pers. kamers.
Per luxe Royal Class touringcar van Jara Travel met ervaren chauffeur
3 gangendiner bij aankomst
3-daagse skipass Wilder Kaiser-Brixental
€.740,00 p.p. op basis van 20 reisdeelnemers, indien het aantal inschrijvingen lager
uitkomt wordt de reissom naar boven aangepast.
toeslag 1-pers. kamer €. 50,-Deze reis is geschikt voor skiërs en wandelaars
Vóór 31 oktober 2021
Daarna op beschikbaarheid.

Bij aankomst in het knusse hotel aan de rand van het centrum van Hopfgarten kunnen we genieten
van een heerlijke 3-gangendiner. Uitgerust de volgende dag de pistes op of fijn gaan wandelen…De
afstand tot de Hohe Salve gondelbaan is ca. 450 meter, de skibushalte is op 50 meter van het hotel,
overigens, de touringcar blijft bij het gezelschap. De Ski welt Wilder Kaiser- Brixental is een van de
grootste en modernste skigebieden ter wereld, 288 perfect geprepareerde pistekilometers,
waaronder 21 afdalingen, met vele mogelijkheden.
Bovenstaande reizen zijn de ANVR en SGRZ reiszekerheden van toepassing.
Bij een eventuele nieuwe corona uitbraak vooraf aan vertrek, wordt de reis kosteloos geannuleerd.
Informatie reizen:
Arnaut Langeveld, Jupiterstraat 141, 3371 TC Hardinxveld-Giessendam
Tel. 06 - 3099 3680
email: arnautlangeveld@gmail.com
Aanmelden reizen binnenkort:
Via Website: www.skivereniginggroterivieren.nl
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