Informatiebrochure Sofoco Skireis 10 januari 2014
Voorstelling hotel
Hotel Zentral ****
Familie Aschaber
Stöcklfeld 7, A-6365 Kirchberg, Kitzbühel / Tirol
Tel: +43/(0)53 57/25 35
Fax: +43/(0)53 57/38 57
E-mail: info@hotel-zentral.at
http://www.hotel-zentral.at
Hotel Zentral is een recent gerenoveerd 4-sterren hotel op een toplocatie in de Kitzbüheler Alpen met maar liefst
1087km pistes! Het hotel heeft een zonnige ligging en een mooi uitgebreid wellnessoase van 200 m². Zo beschikt de
wellness over een Finse sauna, Turks bad, infraroodcabine, …. Daarnaast beschikt het hotel over een sfeervolle
eetzaal, restaurant, lounge, gezellige huisbar en zonneterras. Laat u verwennen met de culinaire hoogstandjes en
fijne wijnen in de harmonieuze sfeer van één van de vier restaurantgedeeltes van het hotel. Tijdens het diner kunt u
naast het keuzemenu ook gebruikmaken van een uitgebreid salade- en antipastibuffet. Hotel Zentral heeft een
liefdevolle inrichting en beschikt over comfortabele kamers.
Deze herfst wordt de buitenkant van het hotel volledig verbouwd en zal tegen het
winterseizoen schitteren als nooit tevoren. Bovendien worden er 7 nieuwe Junior Suites
(35 m2) and 5 comfort kamers (28 m2) in Tiroolse stijl bijgebouwd met panoramische
zicht op de Kitzbühel Alpen. Deze kamers zijn op aanvraag beschikbaar tegen een kleine
meerprijs.
Hotel Zentral is rustig gelegen op 50 meter van het centrum van Kirchberg. De skipistes, skiliften en rodelbaan
bevinden zich op 700 meter afstand. Rondom Kirchberg vindt u meer dan 450 km aan pistes. Skiërs van alle niveaus
kunnen zich vermaken in dit gebied, vanwege de verschillende soorten pistes. Op de Hahnenkamm in Kitzbühel
wordt jaarlijks de World Cup-wedstrijd gehouden.
In het pittoreske stad Kirchberg in Tirol wordt u helemaal ondergedompeld in de authentieke Tiroolse gezelligheid.
Als u een dag niet wilt skiën kunt u zich prima vermaken in dit dorp. Zo kunt u gezellig gaan winkelen en lekker wat
eten of drinken in een van de restaurants of barretjes. De Eisbar, de Tiroler, de London Pub en de Boomerang zijn
maar enkele van de vele après-ski mogelijkheden.
Ook voor wandelaars is Kitzbühel en Kirchberg een top-locatie. Zo zijn er veel uitgebreide wandelroutes en zijn er
oneindig veel verschillende mogelijkheden. Zo kan u o.a. met de trein een daguitstap maken naar Kitzühel, Wörgl of
St. Johann in Tirol.
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Presentatie Reis:
❄ Vertrek op vrijdagavond 10 januari en terug op zondag 19 januari 2014
❄ Hotel Zentral **** in Kirchberg, Kitzbühel
❄ Hotel met typische Oostenrijkse “Gemütlichkeit”
❄ Verblijf in halfpension
❄ Dagelijks uitgebreid ontbijtbuffet met vele streekproducten
❄ ’s Avonds 4-gangen keuzemenu’s, met salade- en antipastibuffet
❄ 1 x per week 5-gangen galadiner met kaarslicht
❄ Busreis in Sleeping class = slaapbus waarbij je volledig plat kan liggen met chauffeur Gino van Albion
❄ Kitzbühel / Kirchberg ligt op ongeveer 1030 km van Oostende/Brugge.
❄ Bus exclusief voor Sofoco met opstapplaatsen in Oostende en Brugge, daarna rechtstreeks naar bestemming.
❄ Bus blijft terug ter plaatse zodat we met de eigen bus de transfer naar de pistes kunnen doen.
❄ Ruime comfortkamers met douche/bad, wc, haardroger, balkon, satelliet-tv, telefoon, zithoek en kluis
❄ Twee liften brengen u comfortabel naar de verdieping van uw kamer
❄ Verschillende restaurant gedeeltes ingericht in typische Oostenrijkse stijl: Sonnbergstube, Bürgerstube,
Weinstube en Ofenstube
❄ Gezellige hotelbar met lounge gedeelte
❄ Nieuw: Deze herfst wordt de buitenkant van het hotel volledig verbouwd. Bovendien worden er 7 nieuwe Junior
suites (35 m2) and 5 comfort kamers (28 m2) in Tiroolse stijl bijgebouwd met panoramische zicht op de Kitzbühel
Alpen. Deze kamers zijn op aanvraag beschikbaar tegen een kleine meerprijs
❄ Hotel met gratis uitgebreide Wellness zone (200 m² met Finse sauna, stoombad met sterrenhemel,
kruidenstoombad, infraroodcabine, kneippbad, tepidarium, genereuze rustruimte met warmtebanken, rustkamer
met weldoend getemperde waterbedden, belevenisdouches, plensstortbaden, koudwaterbronnen, solarium en
massagekamer)
❄ Tegen betaling: Welnessarrangementen in het hotel (massages e.d.)
❄ Fitnessruimte. Tevens kunt u er darten en biljarten
❄ Skipas 6 dagen voor de ganse Kitzbüheler Alpen
❄ Skigebied Kitzbüheler Alpen = 10 skigebieden: 1087 km pistes, 356 moderne liften
❄ Mits opleg skipas 7 dagen Kitzbüheler Alpen (+ 23 €). Indien u ook op de vertrekdag wenst te skiën/snowboarden
❄ Hotel centraal gelegen in het skigebied zodat u gemakkelijk kan gaan skiën naar Kirchberg/Kitzbuhel als naar de
andere skigebieden van de Kitzbüheler Alpen.
❄ Hotel ligt op slechts 5 minuten van de skipistes van Kitzbühel en 10
minuten van SkiWelt Wilder Kaiser Brixental.
❄ Rechtstreeks vervoer naar de pistes met eigen bus.
❄ Uitgebreide animatieprogramma ‘s avonds (fakkeltocht met
Glühwein, jeneverwandeling, dansavond, quiz, …)
❄ Op woensdagavond gaan Rodelen (betalend) naar Gaisberg = met
een slee van een berg. Piste van 3,5 km.
❄ Met uw skipas kan u eveneens gratis naar alle skigebieden met de
skibussen en trein
❄ Treinstation op slechts 150m van het hotel
❄ Hotel heeft een centrale, rustige en comfortabele ligging in Kirchberg
op 50m van het centrum
❄ Kirchberg is een gezellig stadje met heel wat après-ski mogelijkheden
en tal van winkeltjes en bars
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Skigebied Kitzbüheler Alpen

http://www.kitzalps.com/nl/
http://www.kitzbuehel-alpen.com/
Moderne liften, een bijna oneindige keuze aan pistes, afdalingen, vele varianten en een gletsjerskigebied, zorgen
voor ultiem sneeuwplezier: 356 liften, 1.087 kilometer piste, 824 km kunstmatig besneeuwde pistes, 100
gemarkeerde skiroutes, 90.820 hoogtemeters, 271 skihutten en 82 skischolen.
Sneeuwzeker van begin december tot eind april
Het hotel Zentral ligt in het dorp Kirchberg. Links van Kirchberg vindt u het supermoderne skigebied Kitzbühel met
170km pistes. Aan de rechterkant ligt het skigebied “SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental” met 279 km pistes.
Skipas Kitzbüheler Alpen: Een skipas om flink mee af te dalen (800 - 3.000 m) in 10 grote skigebieden van Tirol tot
Salzburg: http://www.skimap.kitzalps.com/














Bergbahn Kitzbühel
o 54 liften, 173 km pistes, 99 km kunstmatig besneeuwde pistes, 42 hutten en bergrestaurants
o Wereldberoemde Hahnenkamm-afdaling waar de World Cup-wedstrijd wordt gehouden
o Super modern skigebied
o http://www.bergbahn-kitzbuehel.at/en/
SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental
o 91 liften, 279 km pistes, 210 km kunstmatig besneeuwde pistes, 70 hutten en bergrestaurants
o SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental ligt in het hart van de Kitzbüheler Alpen en is het grootste
aaneengesloten skigebied van Oostenrijk
o Onder de naam 'Best of SkiWelt' zijn drie schitterende lange skitochten uitgezet. Dit zijn de
Salverunde (12 km), de Kaiserrunde (20 km) en de Westendorfrunde (30 km). De tochten gaan over
prachtige pistes met heerlijke afdalingen en je hebt er mooi uitzicht op de Kitzbüheler Alpen.
o http://www.skiwelt.at/nl/
St. Johann in Tirol / Oberndorf
o 24 liften, 67 km pistes, 51 km kunstmatig besneeuwde pistes
o http://www.bergbahnen-stjohann.at/en/ - http://www.kitzalps.cc/en/
Ski Jewel Alpbach Wildschönau: Alpbachtal - Wildschönau – Schatzberg
o 47 liften, 145 km pistes
o http://www.skijuwel.com/
o http://www.alpbachtal.at/de/winter/skigebiet-alpbachtal - http://www.wildschoenau.com/en/
Waidring - Steinplatte
Skigebiet Fieberbrunn und Pillersee / Buchensteinwand
Zell am See - Schmittenhöhe
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang
Gletscherskigebiet Kaprun - Kitzsteinhorn
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Bergbahn Kitzbühel

SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental
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Kitzbüheler Alpen
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Niet-skiërs / Wandelaars / Après-ski
Geniet van het betoverende winterlandschap en het imposante
bergpanorama op ontelbare, kilometerslange winterwandelwegen. In de
regio van de Kitzbüheler Alpen vindt u alles, van een romantische
dalwandeling tot een veeleisende bergtocht. Almhutten, bergrestaurants
en gasthoven geven u de gelegenheid om bij te komen en verwennen hun
gasten met traditionele lekkernijen.
Een absolute aanrader is om de Hahnenkammbahn af te dalen. Er werd
hiervoor een speciale wandelweg aangelegd!
Het sprookjesachtige winterlandschap van het Birxental met zijn romantische zijdalen is een Eldorado voor
natuurliefhebbers en genieters. Een netwerk van top-geprepareede langlaufloipen en winterwandelwegen voert
naar de mooiste plekjes van de regio. De unieke atmosfeer zorgt ervoor dat je de stress van alledag vergeet en
nieuwe kracht opdoet.
Een overzicht van wandelingen uit Kirchberg: http://www.kitzbuehel-alpen.com/nl/winterwandelen.html
Ontdek de Kitzbüheler Alpen eens van een bijzondere kant. Buiten de piste laat het
winterse landschap zich van z´n rustige kant zien. Sneeuwschoenwandelen in de
vers gevallen sneeuw is een hoogtepunt voor iedere wintergast. De met sneeuw
bedekte bergwereld buiten de geruimde winterwandelwegen ontdekken is een
lonende ervaring. Beleef een sneeuwschoenwandeling die u over weides en door
bossen naar de mooiste plekjes van het Brixental brengt.
Of wat dacht u van een van een Arresleerit of een paardentocht door het
winterse landschap van Kirchberg? Ook in Kirchberg bent u hiervoor aan
het goede adres. Bovendien vindt u hier één van de langste rodel-pistes
(sleetje rijden) van de Alpen met een afstand van maar liefst 3,5 km.
U kan ook een daguitstap maken met de trein of bus naar één van de
grotere steden zoals Kitzühel, Wörgl of St. Johann in Tirol.
Andere activiteiten in (de buurt van) Kirchberg (zelf te betalen):













Wave – Die Wörgler Wasserwelt: Tirools grootste avonturenzwembad: http://www.woerglerwasserwelt.at/
Begeleide winterwandelingen: De toeristenbureaus van de Kitzbüheler Alpen organiseren op verschillende
dagen van de week winterwandelingen. Voor meer informatie over deze wandeltochten kan u in het
toerismebureau terecht.
Begeleide sneeuwschoenwandelingen: 4x per week georganiseerd door het toerismebureau
Schaatsen in Kitzbühel of Westendorf
Nordic Walking
Snowbiken: http://www.kitzbuehel-alpen.com/nl/snowbiken.html
Rodelbaan Gaisberg / Kirchberg
Arresleeritten: http://www.kitzbuehel-alpen.com/nl/paardrijdenarresleeritten.html
Winkelen in Kitzbühel of Wörgl
Talrijke après-ski bars, clubs of discotheken in Kirchberg
…
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Praktische informatie
Vertrek vrijdagavond 10 januari 2014 omstreeks 18u. Aankomst op 11/01 in de voormiddag. 7 nachten half pension.
Terugreis zaterdagavond 18/01 omstreeks 19u en aankomst op zondag 19 januari 2014 in de voormiddag.
Wat inbegrepen?




7 nachten half pension in Hotel Zentral ****. Details hotel zie presentie op p1.
6 dagen skipas Kitzbüheler Alpen = 1087 km pistes!
Bus in luxe sleepingclass met opstapplaats in Oostende en Brugge. Indien u met eigen vervoer wil reizen,
neem dan contact op voor meer informatie. Er wordt dan een korting toegekend.

Prijs
Door de groepsaankoop en de bijkomende korting van Sofoco kunnen wij deze ski/snowboard reis aanbieden aan
een zeer aantrekkelijke prijs!
Skiër / Snowboarder:
€ 755,00 per persoon voor Sofoco-leden en inwonende gezinsleden (korting van € 170,00 op brochureprijs!)
€ 795,00 per persoon voor NIET Sofoco-leden
Niet-Skiër / Wandelaar (geen skipas!)
€ 590,00 per persoon voor Sofoco-leden en inwonende gezinsleden (korting van € 130,00 op brochureprijs!)
€ 620,00 per persoon voor NIET Sofoco-leden
Opties:
Annulatieverzekering en
ongevallenverzekering
Huur skimateriaal
Huur snowboardmateriaal
Singlekamer

€ 45,00

Opleg skipas 7 dagen Kitzbüheler
Alpen

€ 23,00

€ 100,00
€ 105,00
€ 70,00

Deze prijs omvat dus zowel de annulatie- EN
ongevallenverzekering.
Dit zijn de prijzen om materiaal ter plaatse te huren. Tip: in
België kan u bij AS Adventure materiaal huren voor 45 € / week!
Op aanvraag is het ook steeds mogelijk om te slapen in een 3
persoonskamer zodat u geen singlesupplement hoeft te
betalen.
Indien u ook nog op de vertrekdag wenst te
skiën/snowboarden.

Meer informatie
Manuel Eyland – ICT dienst campus Serruys Oostende – manuel@sofoco.be - 059 55 50 55
Inschrijving
Inschrijven vóór 10 oktober 2013. Plaatsen zijn beperkt! Inschrijven kan door middel van onderstaand
inschrijvingsformulier. U kan dit opsturen naar het secretariaat van Sofoco (Ruddershove 4 - 8000 Brugge) of in
campus Serruys Oostende kan u dit deponeren in de brievenbus van de vriendenkring (verbindingsgang ziekenhuis –
St. Jan t.h.v. vestiaires). Opgelet! Uw inschrijving is pas definitief na betaling van een voorschot van 150 € per
persoon! Dit kan op rekening 068-2078180-79 met vermelding van Skireis + uw naam + aantal personen. Het
restbedrag moet ten laatste 6 weken (30 november 2013) voor vertrek op onze rekening staan!
Busreis wordt georganiseerd door Albion Tours - Lic. nr A1397.
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Sfeerfoto’s
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Inschrijvingsformulier Sofoco Skireis 10 januari 2014

Naam: ..............................................................................................................................
Voornaam: .......................................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................................
Postcode: .........................................................
Gemeente: .......................................................................................................................
Telefoon: …………………………………………..............................................................................
GSM: ……………………………………………..................................................................................
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………
Sofoco-lid:
Werkzaam:

JA / NEE (1)
Campus Sint-Jan Brugge / Campus Henri Serruys / OCMW-Brugge / Individueel (1)

Werkzaam op dienst/VE: .................................................................................................
Opstapplaats: Oostende / Brugge (1)
Activiteit: Ski/Snowboard of niet-skiër/wandelaar (1)
Kamer: Tweepersoonskamer / Eénpersoonskamer (1)
(1) Schrappen wat niet past

Naam

Voornaam

Geboortedatum

Ski of Snowboard

Niveau *

Persoon 1
Persoon 2
Persoon 3
Persoon 4
*Niveau: Kies uit volgende mogelijkheden: Beginner (=nog nooit of minder dan 1 week) / min 1 week / min 2 weken
/ meer dan 3 weken
Kostprijs alle personen samen: ………………………………… €
Skiër / Snowboarder: € 755,00 pp voor Sofoco-leden en inwonende gezinsleden / € 795,00 pp NIET Sofoco-leden
Niet-Skiër / Wandelaar: € 590,00 pp Sofoco-leden en inwonende gezinsleden / € 620,00 pp NIET Sofoco-leden
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Inschrijvingsformulier Sofoco Skireis 10 januari 2014 - deel 2

Gewenste opties:
Singlekamer:

Persoon 1
+ € 70,00 pp

Annulatie- EN ongevallenverzekering: + € 45,00 pp
Huur skimateriaal:

+ € 100,00 pp

Huur snowboardmateriaal:

+ € 105,00 pp

Opleg skipas 7 dagen Kitzbüheler Alpen: + € 23,00 pp

□
□
□
□
□

Persoon 2 Persoon 3 Persoon 4

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

Totaal Opties: ………………………………………. €

Algemeen totaal (= kostprijs reis + opties): ………………………………………. €

Naam: ……………………………………………….
Datum: ……………………………………………..
Handtekening: …………………………………..
U kan dit formulier opsturen naar het secretariaat van Sofoco (Ruddershove 4 - 8000 Brugge) of in campus Serruys
Oostende kan u dit deponeren in de brievenbus van de vriendenkring (verbindingsgang ziekenhuis – St. Jan t.h.v.
vestiaires).
Opgelet! Uw inschrijving is pas definitief na betaling van een voorschot van 150 € per persoon! Dit kan op rekening
068-2078180-79 met vermelding van Skireis + uw naam + aantal personen. Het restbedrag moet ten laatste op 6
weken voor vertrek (30 november 2013) op onze rekening staan! Europese overschrijving: IBAN BE58 0682 0781
8079 – BIC GKCCBEBB.
Nadat u bent ingeschreven is het niet meer mogelijk om te annuleren! Indien u een optionele annulatieverzekering
neemt kan u alleen met een geldige reden annuleren (ziekte of ongeval, sterfgeval tot in de tweede graad,
werkverlies, brand of diefstal). Zie de voorwaarden op http://www.europese.be
Busreis georganiseerd door Albion Tours - Lic. nr A1397
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