Informatiebrochure Sofoco Skireis 13 januari 2012
Voorstelling hotel
Hotel Malerhaus ****
Bahnhofstrasse 2
6263 Fügen - Oostenrijk
http://www.malerhaus.at
In het gastvrije hotel Malerhaus wordt u van harte welkom geheten door de familie Haun. Persoonlijke service is hier
zeer belangrijk en u zult zich dan ook snel thuis voelen. Het hotel heeft een perfecte ligging om het Zillertal te
ontdekken. De skibus stopt vlak voor het hotel en is bovendien gelegen aan de “Zillertalbahn” dat alle skigebieden
van het Zillertal verbindt met een trein. Het hotel ligt op slechts enkele minuten wandelafstand van het centrum van
Fügen. Het dorp heeft u van alles te bieden zoals vele restaurants, winkels, bars en discotheken. Meer dan genoeg
après-ski mogelijkheden dus. Wilt u een dag niet skiën, dan kan u gebruik maken van de nieuwe (2010) moderne
wellness faciliteiten zoals een infraroodcabine, een sauna, stoombad en een dakterras. Of u kan naar het subtropisch
zwembad “Erlebnistherme Zillertal” dat op ca. 300 meter ligt. Ook voor de wandelaars biedt het Zillertal meer dan
genoeg mogelijkheden met honderden kilometers wandelwegen. Zelfs een bezoek aan Innsbruck is mogelijk vanuit
Fügen.
Presentatie Reis:
❄ 4-sterren hotel – volledig vernieuwd in de zomer van 2009
❄ De familie Haus zorgt voor een perfecte gastvriendelijkheid
❄ Verblijf in halfpension (ontbijt en avondmaal)
❄ Busreis in luxe Royal Class (nieuwe bus, slechts 1 jaar oud)
❄ Bus exclusief voor Sofoco met opstapplaatsen in Oostende en Brugge
❄ Kamers met balkon, telefoon, bad of douche / wc, haardroger en kabel- Flat TV
❄ Restaurant ingericht in art-deco stijl
❄ Lekkere keuken
❄ Dagelijks uitgebreid ontbijtbuffet
❄ ’s Avonds 4-gangen keuzemenu
❄ Gezellige bar in het hotel
❄ Pizzeria Il Pittore in het hotel
❄ Gratis nieuwe (zomer 2010) wellness-faciliteiten zoals een infraroodcabine, sauna, stoombad en een dakterras
❄ Wellness op de bovenste verdieping met een panoramisch uitzicht.
❄ Tegen betaling: Welnessarrangementen in het hotel (massages e.d.)
❄ Skipas 6 dagen Zillertal inclusief gletsjer
❄ Mits opleg skipas 7 dagen Zillertal (+ 22 €). Indien u ook nog op de vertrekdag wenst te skiën/snowboarden
❄ Skigebied Zillertal = 3 skigebieden + gletsjer: 663 km pistes, 171 ultra-moderne liften
❄ Fügen ligt aan het skigebied Hochfügen-HochZillertal = 171 km pistes
❄ 3x rechtstreeks vervoer voorzien naar de andere skigebieden Zillertal 3000 en Zillertal Arena
❄ Uitgebreide animatieprogramma ‘s avonds (fakkeltocht met Glühwein, jeneverwandeling, dansavond, quiz, …)
❄ Mogelijkheid om te Rodelen (betalend) = met een slee van een berg
❄ Hotel ligt op slechts 1 km van de skigondel Spieljochbahn en op een 5 à 10-tal minuten van Kaltenbach
❄ Met uw skipas kan u gratis gebruik maken van alle skibussen en de ZillertalBahn = trein die alle skigebieden met
elkaar in verbinding stelt.
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Skigebied Zillertal

http://www.zillertal.at/
Zillertal ligt op ongeveer 950 km van Oostende/Brugge.
Het hotel Malerhaus ligt in het dorpje Fügen waar het skigebied Ski-Optimal begint. Dit skigebied HochfügenHochzillertal is ontstaan door het verbinden van skigebied Hochzillertal met Hochfügen. Door de speciale hoge
ligging loopt het winterseizoen tot begin mei. Sneeuwzekerheid gegarandeerd! Door zijn aaneensluiting heeft het
zo’n 171km pistes in de aanbieding.
Het Zillertal bestaat uit 3 grote skigebieden + een gletsjer. In totaal 663 km pistes! Dit zijn de belangrijkste gebieden:





Ski-Optimal HochFügen - HochZillertal: Fügen, Hochfügen, Kaltenbach: http://www.ski-optimal.at/
o 171km pistes – 35 km zwart – 99 km rood – 37 km blauw / 36 liften
Zillertal 3000: Mayrhofen, Finkenberg, Eggalm en Rastkogel: http://www.ski-zillertal3000.com
o 159 km pistes – 20 km zwart – 94 km rood – 45 km blauw / 42 liften
Zillertal Arena: Zell am Ziller, Gerlos, Königsleiten en Gerlosplatte: http://www.zillertalarena.com
o 166 km pistes – 10 km zwart – 114 km rood – 42 km blauw / 49 liften
Gletsjer van Hintertux
o 21 km pistes – 15 km rood – 6 km blauw / 7 liften

Sneeuwzeker van eind november tot eind april
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Niet-skiërs / Wandelaars / Après-ski
Ook voor de wandelaars biedt het Zillertal meer dan genoeg mogelijkheden met in totaal 300 km gemarkeerde
wandelwegen. U geniet op elk moment van het bergpanorama.
Voor een prachtige winterwandeling zit u in Fügen zeker goed. De
VVV heeft verschillende wandelroutes uitgestippeld, welke door
prachtige stukken natuur lopen. Ook sneeuwschoenwandelingen
behoren tot de mogelijkheden. Vanuit Fügen kan u bovendien het
volledige Zillertal ontdekken via de “Zillertalbahn”. Via deze trein kan
u alle dorpen van het Zillertal ontdekken. 3x per dag rijdt er
bovendien een stoomtrein. Pure nostalgie!
Een overzicht van winterwandelingen vanuit Fügen kan u vinden op:
http://www.tirolinfo.nl/Fuegen?quicktabs_2032=15
Zelfs een bezoek aan Innsbruck is mogelijk vanuit Fügen. U neemt hiervoor de Zillertalbahn naar Jenbach waar u
overstapt op de trein naar Innsbruck. Innsbruck is een 800 jaar oude stad in het zuidwesten van Oostenrijk, en is de
hoofdstad van de deelstaat Tirol. Het wordt door velen gezien als
een van de mooiste steden van Oostenrijk. Het ligt aan de rivier de
Inn, en is een populaire wintersportbestemming. De brug over de
Inn waarnaar de stad is genoemd, maakte van Innsbruck in de 12e
eeuw een belangrijke halte in de handelsroutes vanuit Italië en
Zwitserland naar Duitsland. Het heeft veel middeleeuwse
gebouwen, waaronder de Fransiscaanse Hofkirche en de
Fürstenburg, een 15e eeuws kasteel met het beroemde balkon met
het gouden dak. De oude stad Innsbruck is dan ook zeer geschikt als
u een dagje even niet op de piste wilt staan!
Andere activiteiten in (de buurt van) Fügen (zelf te betalen):













Erlebnistherme Zillertal: Op slechts 300m van het hotel. Een fantastisch zwembad/wellness met vertier voor
jong en oud. Er zijn diverse binnen- en buitenbaden, glijbanen, een grote ligweide, trampolines, een sauna,
een relaxruimte, en ook massages behoren tot de mogelijkheden: http://www.erlebnistherme-zillertal.at/
Begeleide winterwandelingen: De toeristenbureaus van het Erste Ferienregion organiseren op verschillende
dagen van de week winterwandelingen. Voor meer informatie over deze wandeltochten kan u in het
toerismebureau terecht.
Begeleide sneeuwschoenwandelingen: Maak een 3 uur durende romantische winterwandeling onder
begeleiding van een gids. Voor de stokken, schoenen en gamaschen worden gezorgd. U dient zelf te zorgen
voor goede kleding, eten en drinken. Meer info: http://www.alexwex.at/winteraktiv/index_winter.htm
Schaatsen: Kunstijsbaan Fügen. Gelegen naast het Erlebnistherme. Dagelijks van 14u00 tot 21u00
Rodelbaan Goglhof (= met een slee van de berg): Met zijn ruim drie kilometer lang parcours is Goglhof één
van de mooiste rodelbanen van Tirol. Om deze rodelbaan optimaal van kwaliteit te voorzien wordt deze
dagelijks onderhouden en zelfs van verse sneeuw voorzien. De rodelbaan is overdag en 's avonds geopend.
Winkelen in Fügen of Mayrhofen (bereikbaar via de Zillertalbahn)
Talrijke après-ski bars, clubs of discotheken in Fügen
…
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Praktische informatie
Vertrek vrijdagavond 13 januari 2012 omstreeks 17u. Aankomst op 14/01 in de voormiddag. 7 nachten half pension.
Terugreis zaterdagavond 21/01 omstreeks 18u en aankomst op zondag 22 januari 2012 in de late voormiddag.
Wat inbegrepen?




7 nachten half pension Hotel Malerhaus ****. Details hotel zie presentie op p1.
6 dagen skipas Zillertal inclusief gletsjer
Bus in luxe Royal class met opstapplaats in Oostende en Brugge

Prijs
Door de groepsaankoop en de bijkomende korting van Sofoco kunnen wij deze ski/snowboard reis aanbieden aan
een zeer aantrekkelijke prijs!
Skiër / Snowboarder:
€ 699,00 per persoon voor Sofoco-leden en inwonende gezinsleden (korting van € 150,00 op brochureprijs!)
€ 740,00 per persoon voor NIET Sofoco-leden
Niet-Skiër / Wandelaar (geen skipas!)
€ 560,00 per persoon voor Sofoco-leden en inwonende gezinsleden (korting van € 120,00 op brochureprijs!)
€ 590,00 per persoon voor NIET Sofoco-leden
Opties:
Annulatieverzekering en
ongevallenverzekering
Huur skimateriaal
Huur snowboardmateriaal
Singlekamer

€ 27,00

Ski/Snowboardles: 6 halve dagen les

€ 100,00

Opleg skipas 7 dagen Zillertal

€ 25,00

€ 80,00
€ 80,00
€ 70,00

Op aanvraag is het ook steeds mogelijk om te slapen in een 3
persoonskamer zodat u geen singlesupplement hoeft te
betalen.
Ter plaatste is het normaal 150 € per persoon. Les door
Nederlandstalige monitor. Alleen les voor beginners ski
voorzien bij minimum 5 deelnemers. Bij voldoende interesse
ook les voor gevorderden ski / snowboard.
Indien u ook nog op de vertrekdag wenst te skiën/snowboarden

Meer informatie
Manuel Eyland – Informaticadienst campus Serruys Oostende – manuel.eyland@azsintjan.be - 059 40 20 62
Inschrijving
Inschrijven vóór 10 oktober 2011. Plaatsen zijn beperkt! Inschrijven kan door middel van onderstaand
inschrijvingsformulier. U kan dit opsturen naar 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
1 maand voor vertrek op onze rekening staan!
Reis wordt georganiseerd door Q-Travel Reizen - Lic. nr A 7127. Bij het boeken van deze reis gaat u akkoord met de
voorwaarden van Q-Travel: http://www.q-travel.be/
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Inschrijvingsformulier Sofoco Skireis 13 januari 2012

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: € 699,00 pp voor Sofoco-leden en inwonende gezinsleden / € 740,00 pp NIET Sofoco-leden
Niet-Skiër / Wandelaar: € 560,00 pp Sofoco-leden en inwonende gezinsleden / € 590,00 pp NIET Sofoco-leden
Prijzen kinderen op aanvraag.
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Inschrijvingsformulier Sofoco Skireis 13 januari 2012 – deel 2

Gewenste opties:
Singlekamer:

Persoon 1
+ € 70,00 pp

Annulatie- EN ongevallenverzekering: + € 27,00 pp
Huur skimateriaal:

+ € 80,00 pp

Huur snowboardmateriaal:

+ € 80,00 pp

Ski/Snowboardles: 6 halve dagen les:

+ € 100,00 pp

□
□
□
□
□

Persoon 2 Persoon 3 Persoon 4

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

Alleen les voor beginners ski. Bij voldoende interesse ook les voor gevorderden ski/snowboard.
Opleg skipas 7 dagen Zillertal:

+ € 25,00 pp

□

□

□

□

Totaal Opties: ………………………………………. €

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

Naam: ……………………………………………….
Datum: ……………………………………………..
Handtekening: …………………………………..
U kan dit formulier opsturen naar 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 1
december 2011 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
Reis georganiseerd door Q-Travel Reizen - Lic. nr A 7127
Bij het boeken van deze reis gaat u akkoord met de reisvoorwaarden van Q-Travel: http://www.q-travel.be/
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Foto’s Reis
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