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WINTERSPORT REIZEN 2023 
 
Met ingang van het winterseizoen 2023 is de Skivereniging Grote Rivieren-Drechtsteden een 
samenwerking aangegaan met Fitál Vakanties uit Alblasserdam. Zij bieden een uitgebreid programma 
met groepsreizen voor skiërs, wandelaars en langlaufers. Samen met Fitál selecteerden wij een 3 tal 
mooie wintersportvakanties waarbij met name bij de winterreizen naar Oostenrijk gekeken is naar de 
mogelijkheden voor skiërs en niet skiënde meereizende partners. 
 
Onderstaand een overzicht van het aanbod.  
Daar onder wordt beschreven hoe de reis te reserveren als  
lid van de Ski Vereniging Grote Rivieren – Drechtsteden. 
 
De genoemde prijzen zijn op basis van verblijf in een 2-persoonskamer, € 2,50 Calamiteitenfonds per 
boeking en € 5,00 publieksbijdrage SGR per persoon. 
Leden van de skivereniging betalen geen reserveringskosten. (€ 25,- per boeking) 

 
 
 

Reis 1 - 9 dagen Skivakantie Franse Alpen Valmorel (La Grand Domaine) 
 
Het is heerlijk skiën in de Franse Alpen over de brede 
glooiende en sneeuwzekere pisten. Alleen al vanuit 
Valmorel zijn er 160 km aan pisten die u zo vanuit uw 
hotel kunt bereiken. 
En als dit niet genoeg is maken we nog een uitstap naar 
het grootste aaneengesloten skigebied ter wereld de 
Trois Vallees! 
Tijdens deze vakantie logeert u in ***Hotel du Bourg op 
minder dan 100 meter van de skilift. 
 
Vertrekdatum 13 januari vanaf € 995,- p.p. 
 
Meer info: 
https://www.fital.nl/wintervakantie/frankrijk/skivakantie-valmorel--la-grand-domaine 
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Reis 2 - 5 dagen Skisafari Arzl im Piztal / Tirol  
 
Een korte wintervakantie naar Arzl in het sneeuwzekere 
Pitztal waar u zelfs kunt skiën op de Gletsjer!  Tijdens deze 
skisafari gaat u skiën in topskigebieden als Serfaus/Fiss, 
Lech/Zürs en Hochgurgl in het Ötztal. U logeert in het 
prima ****Hotel Arzlerhof met zwembad en uitgebreide 
wellness. 
 
Vertrekdatum  9 februari 2023 vanaf € 399,- p.p. 
Meer info:  https://www.fital.nl/wintervakantie/oostenrijk/wintersport-weekend-arzl  
 

                     
 
 

Reis 3 - 8 dagen Wintervakantie Ebbs / Skigrossraum Wilder Kaiser 
 

 
Deze wintervakantie brengt de skiërs naar het Skigrossraum 
Wilder Kaiser met meer dan 270 pistekilometers en 83 liften in 
een sneeuwzeker gebied met klinkende namen als Brixen im 
Thale, Westendorf, Söll en Ellmau. Vanuit het comfortabele 
****Hotel Oberwirt in Ebbs brengt de eigen skibus de skiërs 
dagelijks naar de skipisten en is er voor de niet skiërs een fijn 
wandel- en excursieprogramma.  
 
Vertrekdatum 4 maart vanaf € 699,- p.p. 
Meer info :  https://www.fital.nl/wintervakantie/oostenrijk/wintervakantie-ebbs 
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Reserveren van winterportreis   
 
Bij iedere reis staat een link vermeld naar de reis op de site van Fitál Vakanties, via deze link kan men 
meer details over de bestemming lezen (overzicht, programma van dag tot dag, accommodatie, 
prijzen & data etc.) . 
 
De reservering kan gemaakt worden in 4 stappen door de gewenste gegevens in te brengen. 
Geef aan bij de reservering dat U lid bent van de Ski Vereniging Grote Rivieren - Drechtsteden met 
vermelding van het clublid nummer en/of NSkiV lidnummer. 
 
LET OP!  Tijdens de openingsmiddag 19 november ’22 in  hotel Gorinchem,  een extra bonus korting 
van €.25,- voor leden van Ski Vereniging Grote Rivieren-Drechtsteden. 
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