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WINTERSPORTREIZEN 2022 
 
Ons bereiken ook vragen over de coronamaatregen in Oostenrijk en mogelijke risico’s. 
  
De  Alpenlanden zijn positief gestemd met de versoepeling van de corona maatregelen in de 
wintersportgebieden. 
Het  Oostenrijksverkeersbureau verwacht  een grote toeloop van wintersporters en stelt:   
Ëen winterseizoen dat nogmaals uitvalt is ondenkbaar,  de heden gepresenteerde maatregelen 
creëren de voorwaarden voor een succesvol winterseizoen en geven de gasten, die voor de boeking 
zo belangrijke, mate van zekerheid.” 
 
  

Coronamaatregelen vanaf 20 september j .l. in Oostenrijk; 
 

ALGEMEEN:  
 
Iedereen die naar de wintersport gaat, moet minimaal gevaccineerd, genezen of getest zijn op het 
coronavirus. 
Hotel en horecagelegenheden kunnen vragen naar bovengenoemde vaccinatie bewijzen. 
Mondkapjes (FFP2) zijn verplicht in de liften en gondels. 
  
Bovenstaande maatregelen kunnen nog veranderen, mochten er belangrijke veranderingen plaats 
vinden zullen wij dit melden . 
In de touringcar gelden overigens geen beperkte maatregelen. 
Wij hebben getracht onze reizen zo veilig mogelijk en ons tegen mogelijke risico’s in te dekken. 
Touroperator, Jara Tours is aangesloten bij het SGR, ANVR en ISO gecertificeerd. 
  

PANDEMIE ANNULERING: 
 
Bij code rood/oranje in OOSTENRIJK, SLUITING VAN HOTEL EN/OF skiliften , KOSTENLOOS 
ANNULEREN TOT 5 DAGEN VOOR VERTREK 
Overige Annulering: 6 weken voor vertrek. 
  
Nu maar snel inschrijven, er is voor beide reizen nog plaats, wij kijken er weer naar uit. 
  
Reis coördinator; Arnaut Langeveld. 
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SKIWEEKENDREIS  TARRENZ, OOSTENRIJK 
 
Datum:  donderdag 13  JANUARI 2022 t/m maandag  17 JANUARI 2022 
Vertrek: donderdagavond 19.30 uur  vanaf parkeerplaats van hotel Tulip Inn in Meerkerk. 
Thuiskomst:  maandagochtend ca. 06.30 uur Hotel Tulip Inn te Meerkerk 
  

SKIGEBIEDEN: 
DRIE DAGEN SKIEN IN TOPGEBIEDEN :  SERFAUS, SOLDEN, 
ISCHGL,  afhankelijk van de weersomstandigheden, met als 
alternatief KAPPL. Vervoer van en naar de skipistes met 
eigen touringcar!.  
Het is wel noodzakelijk, dat u beschikt over enig ski-ervaring, 
u dient minimaal de rode pistes te beheersen. 
  
 

 
VERVOER: 
De gehele reis wordt uitgevoerd door reisorganisatie 
JARA TRAVEL (onderdeel van Jack de Kort reizen en 
Sabeh tours).  
De luxe royal class touringcar wordt vanwege het 
rijtijdenbesluit  door 2 ervaren chauffeurs bemand. 
Het touringcarbedrijf is al jaren gecertificeerd met het 
veiligheidscertificaat voor het vervoer van passagiers. 
Tevens is het bedrijf aangesloten bij het SGR. Het SGR 
biedt de passagier de garantie dat de reissom 
verzekerd is bij onvermogen van de reisorganisatie. 
  

ACCOMMODATIE: 
Reeds vele jaren verblijven we in het gezellige, 
uitstekende familiehotel GURGLTALERHOF in 
TARRENZ op basis van half pension. 
Dit familiehotel beschikt over ruime kamers en 
heeft een beperkt aantal eenpersoonskamers ter 
beschikking. 
Tevens beschikt het hotel over een sauna en een 
gezellige bar. 
Bij aankomst vrijdagochtend  om ca. 07.00 uur staat 
het ontbijt klaar en worden de kamers verdeeld. 

Na ontbijt en omgekleed te hebben vertrekken we met eigen touringcar naar één van bovenstaande 
gebieden 
Voor vertrek op zondagavond nuttigen we nog een “afscheidsdiner” in het hotel. 
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REISSOM: € 430,-- p.p. voor een 2-persoonskamer 
€ 480,-- 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 
inde royal class bus. 
De reissom is exclusief liftpas en reis-en/of annuleringsverzekering. Gezien de huidige geldende 
coronamaatregelen (QR-code) zal een ieder zelf de skipassen moeten kopen op locatie. 
  
EXCLUSIEF: -      Liftpassen 

- Reis- en/of annuleringsverzekering 
 
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 
- Toeristenbelasting 
- Boekingskosten 

  
INSCHRIJVEN: -      Digitaal inschrijfformulier, op onze website www.skivereniginggroterivieren.nl  , 

       opsturen naar e-mailadres   skivereniginggroterivieren@gmail.com 
- Aanbetaling € 75,-- p.p. na inschrijving te voldoen op rekening nummer: 

NL13RABO0395017092 t.n.v. Ski Vereniging Grote Rivieren - Drechtsteden,  
Hardinxveld-Giessendam met vermelding van “Skiweekend Tarrenz 2022”. 

- Overige informatie reiscoördinator:  Arnaut Langeveld, tel; 06-30993680 
- SLUITINGSDATUM: 01 december 2021, daarna op aanvraag en beschikbaarheid 
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5 DAAGSE COMFORT SKIREIS “WILDER KAISER” OOSTENRIJK 
  
Datum:  zaterdag 12 maart 2022  t/m woensdag 15 maart 2022. 
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 gebracht worden en eind van de 
middag verrast worden met een heerlijk 3 gangen-diner. 
Na een goede nachtrust sta je de volgende dag fris en fruitig op de ski’s of trek je erop uit voor een 
wandeling in de wonderschone natuur. 
  
ACCOMMODATIE:  
Wij verblijven 3 nachten in hotel Unterbráu in Hopfgarten op basis van 
half pension (vanaf diner op zaterdagavond t/m ontbijt dinsdagmorgen) 
Het hotel ligt aan de rand van het centrum van Hopfgarten. De afstand 
tot de Hohe Salve gondelbaan is ca. 450 meter. 
Er kan gebruik gemaakt worden van de skibus, de halte is op 50 meter 
afstand van het hotel. 
  
Er zijn verschillende faciliteiten zoals een receptie, lounge, zitkamer, 
Wi-Fi (gratis) skiberging, eetruimte en bar. 
Tegen betaling kan je gebruik maken van de sauna. 
  
De nette, comfortabele kamers beschikken over een bad of douche, toilet, föhn, kabel-tv, Wi-Fi en 
kluisje. 
Het hotel beschikt over ruime 2-persoonskamers en enige 1-persoonskamer. 
Aanvragen worden op volgorde van aanmelding behandeld. 
  
Het ontbijt is in buffetvorm en ‘avonds kan men genieten van een 3-gangendiner met keuze bij het 
hoofdgerecht. 
Voor vertrek naar Nederland kan er in het hotel nog gegeten worden (voor eigen rekening). 
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TOUROPERATOR: 
Wij hebben deze reis ondergebracht bij reisorganisator JARA TRAVEL (Jack de Kort) die aangesloten is 
bij het SGR. 
De eigen luxe Royal 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. 
De touringcar blijft gedurende de gehele reis ter beschikking, 
  
SKIGEBIEDEN: 
SKIWELT WILDER KAISER-BRIXENTAL is een van de 
grootste en modernste skigebieden ter wereld. 
Uniek: 9 dorpen bieden direct toegang tot ruim 288 
heerlijke en perfect geprepareerde pistekilometers, 
waaronder 21 dal afdalingen. Of je nu beginner 
bent, lekker ontspannen wilt skiën of de uitdaging 
zoekt, in de SkiWelt heeft iedereen het waanzinnig 
naar de zin. Er zijn 90 moderne liften en 
kabelbanen, 80 authentieke familie-gerunde hutten 
met zonneterrassen met  bediening en 
schitterende  panorama’s. Ook voor onze 
wandelaars wordt het 3 dagen genieten van de 
prachtige sneeuwrijke natuur en de  leuke terrassen. 
  

 
 
REISSOM: € 740,-- p.p. voor een 2-persoonskamer                           

€ 790,-- 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 touringcar, derhalve is het aantal deelnemers bepalend. 
De reissom is INCLUSIEF LIFTPAS. 
Korting voor de niet skiërs €140,-- p.p. . 
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EXCLUSIEF: -       Toeristenbelasting, ca. € 1.00 p.p. per nacht (ter plaatse te voldoen) 

-  Reis en/of annuleringsverzekering 
  
INCLUSIEF:  -      3-daage skipas WILDER Kaiser-Brixental                            

- 3 overnachtingen in Hotel Unterbräu op basis van half pension, beginnende 
zaterdag 12-03-2022  bij aankomst in hotel Unterbräu  met diner en eindigen op 
dinsdag met ontbijt                

- Luxe Royal Class Touringcar, heen en terugreis en eventuele excursie in de 
omgeving en/of vervoer naar skigebieden. 

- Boekingskosten,  
- 2 internationale chauffeurs (wisselen halverwege bij heen en terugreis) 

                            
INSCHRIJVEN:  -      Digitaal inschrijfformulier, via onze website www.skivereniginggroterivieren.nl , 

       opsturen naar e-mailadres skivereniginggroterivieren@gmail.com 
- Aanbetaling € 75,-- p.p. na inschrijving te voldoen op rekening nummer: 

NL13RABO0395017092 t.n.v. Ski Vereniging Grote Rivieren-Drechtsteden, 
Hardinxveld-Giessendam, 
met vermelding van “Comfort skireis Wilder Kaiser 2022” 

- Overige informatie reiscoördinator: Arnaut Langeveld, tel.: 06-30993680 
- SLUITINGSDATUM: 01 december 2021, daarna op aanvraag . 
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