Informatiebrochure Sofoco Skireis 11 januari 2019
Winkler Relax & Spa Hotel Sonnenhof ****S
Via Balkstein 7
39030 Pfalzen / Falzes BZ
Zuid Tirol, Italië
Tel: +39 0474 52 81 05
sonnenhof@winklerhotels.com
https://www.winklerhotels.com/en/luxury-hotels/hotel-sonnenhof
Voorstelling hotel
Relax & Spa Hotel Sonnenhof is een viersterren superior hotel die al generaties lang wordt uitgebaat door de familie
Winkler en is dan ook een begrip in de regio. De Winklerhotels behoren tot de tophotels in de regio. Het hotel wordt
dan ook jaar na jaar uitgeroepen tot één van de top-hotels van Italië. Bovendien werd het hotel volledig vernieuwd in
2016 met een verwarmd buitenzwembad (20x10m), nieuwe wintertuin, nieuwe Panoramastube met zonneterras,
uitbreiding wellness & spa, nieuwe familiesuites,…
Presentatie reis
Vertrek op vrijdagavond 11 januari en terug op zondag 20 januari 2019
Maaltijden








7 nachten gastronomisch verblijf in ¾ pension (ontbijt, namiddagsnack jausen en avondmaal)
Ontbijt bij aankomst op zaterdag voor de busreizigers
Zeer uitgebreid ontbijtbuffet (met kok)
Elke middag tussen 15u30 en 17u00 Jausen (taart, gebak en snacks met koffie)
Elke avond een gastronomisch 4-gangen keuzemenu met een zeer uitgebreid saladebuffet en dessertenbuffet
Thema-avonden: 1 x galadiner, 1 x Tirools bauernbuffet, 1 x Italiaans specialiteitenbuffet
Welkomstaperitief met hapjes aangeboden door Sofoco

Kamers






Ruime 2- tot 4-persoons luxekamers
Douche, toilet, telefoon, tv, haardroger, kluis, badjas en minibar.
Zo goed als alle kamers hebben een balkon.
Singlekamers op aanvraag beschikbaar: opleg € 140 (beperkt aantal)
Suites op aanvraag beschikbaar.

Faciliteiten







Hotel volledig vernieuwd in 2016
Gezellige hotelbar met lounge gedeelte
Verwarmd buitenzwembad (20x10m), nieuwe wintertuin en nieuwe Panoramastube met zonneterras,
uitgebreide wellness & spa.
Gratis gebruik binnen- en buitenzwembad, sauna’s, stoombaden en whirlpool
Gratis wifi
Tegen betaling: solarium en wellnessbehandelingen
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Animatie





Winkler hotelprogramma
1 x fakkeltocht met glühwein
1 x dansavond met live muziek
Sofoco animatieprogramma (Quiz, jeneverwandeling, …)

Busreis






Busreis in Sleeping class = slaapbus waarbij je volledig plat kan liggen.
Bus exclusief voor Sofoco met opstapplaatsen in Oostende en Brugge, daarna rechtstreeks naar bestemming.
Bus blijft ter plaatse zodat we met de eigen bus de transfer naar de pistes en wandelgebieden kunnen doen.
Op 10min van de pistes van Kronplatz. We gaan met onze bus ook 2x skiën naar de Sella Ronda en 1x naar
Sexten (3 Zinnen).
De ganse dag door rijden er ook gratis hotelshuttles van en naar de pistes en wandelgebieden.

Skiërs/snowboarders






Skipas 6 dagen Dolomiti Superski inbegrepen
Super Dolomieten = meer dan 1200km pistes!
Mits opleg skipas 7 dagen Dolomiti Superski (+ 25 €):
Indien u ook op de aankomst of- vertrekdag wenst te skiën/snowboarden;
Mits opleg skipas 8 dagen Dolomiti Superski (+ 55 €):
Indien u ook op de aankomst- en vertrekdag wenst te skiën/snowboarden.
Met uw skipas kan je eveneens gratis gebruikmaken van alle skibussen en treinen in de regio.

Wandelaars




6 dagen plaatselijke wandelgids met uitgebreide programma voor de wandelaars.
Er worden verschillende wandelingen uitgestippeld zodat iedereen op zijn eigen niveau kan wandelen.
Vervoer van en naar de wandelgebieden met de eigen bus of hotelshuttles inbegrepen. Geen openbaar
vervoer nodig.

Allerlei





Pfalzen, Zuid Tirol ligt op ongeveer 1057 km van Oostende/Brugge.
Pfalzen ligt op 1022m hoogte.
Uitgebreide Sofoco animatieprogramma ‘s avonds (fakkeltocht met Glühwein, jeneverwandeling, dansavond,
quiz, …)
Exclusief toeristenbelasting: 1,50 € per persoon per nacht (ter plaatse te betalen).

Reis wordt georganiseerd door Josk Reizen.
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Skigebied Super Dolomieten, Kronplatz en Sextner Dolomieten
https://www.dolomitisuperski.com/en/ski-area/dolomiti-superski
http://www.kronplatz.com/nl
https://www.dreizinnen.com/nl/skigebied-drei-zinnen-dolomieten.html

Kronplatz, Sexten en de Sella Ronda behoren tot de Dolomiti Superski. Deze skipas omvat maar liefst 12 skigebieden
en biedt meer dan 1.200 km skipisten. Rondom het Sella-massief ligt de wereldberoemde Sella Ronda, de mooiste
skitocht van de Alpen. De Sella ronde doorkruist de top-skigebieden Corvara, Val Gardena, Alta Badia, Arabba en Val
di Fassa.

Kronplatz … wat een diversiteit op één berg. Waar vindt u de combinatie van Italiaanse flair en Zuid-Tiroolse charme,
perfect onderhouden skipisten en een zonnige ligging, après-ski, luxe en wellness, … inderdaad: Kronplatz, de koning
van Zuid-Tirol. Men biedt hier een compleet programma aan voor jong en oud. Uw eerste maal op de latten op één
van de vele blauwe pisten, als ervaren skiër ‘the black five’ trotseren of een prachtige dag skiën in de
Superdolomieten. 119 km skiplezier vanaf de top van Kronplatz richting Bruneck, Olang en St. Vigil.

Ook in Sexten (3 Zinnen – Sextner Dolomieten) kan u skiën met uw superdolomietenskipas. In dit skigebied waan je
je in een sprookje. Zo mooi is het landschap hier met talloze Dolomietenreuzen. Drei Zinnen Dolomiten is genoemd
naar de drie bekende rotspunten.
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Kronplatz – Plan de Corones
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Sella Ronda – Corvara, Val Gardena, Alta Badia, Arabba en Val di Fassa

3 Zinnen – Sextner Dolomieten
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Niet-skiërs / Wandelaars / Après-ski
Ook voor onze wandelaars hebben we dit jaar een topprogramma uitgewerkt met een plaatselijke gids. Ik ken de
ervaren gids persoonlijk en hij zal jullie dan ook de mooiste
plekken van Kronplatz en omgeving laten ontdekken. Bovendien
hoeft er dit jaar geen treinpas aangekocht te worden ter plaatse
aangezien alle transport verloopt met onze eigen bus en/of
shuttles van het hotel. Vertrek en aankomst dus telkens direct
aan het hotel zodat jullie maximaal kunnen GENIETEN.
Het noorden van Italië is een paradijs voor liefhebbers van
wandelingen. In heel Zuid-Tirol ligt meer dan 13.000 kilometer aan wandelpaden klaar om u mee te nemen naar de
ongerepte natuur. In de Dolomieten hebt u een fantastisch zicht op de markante bergtoppen en pieken van dit
UNESCO-werelderfgoed.
Zuid-Tirol is een wandelgebied bij uitstek, ook in de winter. Juist dan is het een heerlijke tijd om te wandelen, omdat
het overal rustig is. De geruimde wandelpaden liggen over heel Zuid-Tirol verspreid en brengen u naar de mooiste
uitzichtpunten, besneeuwde bossen en knusse hutten.
Een overzicht van de wandelingen in de winter: https://www.suedtirol.info/nl/beleven/winter/winterwandelen
Ontdek Zuid-Tirol ook 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 Zuid-Tirol brengt.
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Praktische informatie
Vertrek vrijdagavond 11 januari 2019 omstreeks 18u. Aankomst op 12/01 in de voormiddag. 7 nachten ¾ pension.
Terugreis zaterdagavond 19/01 omstreeks 18u en aankomst op zondagmorgen 20 januari 2019 omstreeks 9u00.
Wat inbegrepen?




7 nachten ¾ pension in Winkler Relax & Spa Hotel Sonnenhof ****S. Details hotel zie presentie op p1.
6 dagen skipas Super Dolomiti = meer dan 1200 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 van 90 € 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:
€ 925,00 per persoon voor Sofoco-leden en inwonende gezinsleden (korting van € 190,00 op brochureprijs!)
€ 955,00 per persoon voor NIET Sofoco-leden
Niet-Skiër / Wandelaar (geen skipas!)
€ 725,00 per persoon voor Sofoco-leden en inwonende gezinsleden (korting van € 150,00 op brochureprijs!)
€ 755,00 per persoon voor NIET Sofoco-leden
Opties:
Annulatieverzekering
Ongevallenverzekering
Huur skimateriaal
Huur snowboardmateriaal

€ 23,00
€ 20,00
€ 85,00
€ 105,00

Singlekamer

€ 140,00

Opleg skipas 7 dagen Super Dolomiti
Skipas
Opleg skipas 8 dagen Super Dolomiti
Skipas

€ 25,00
€ 55,00

Dit zijn de prijzen om materiaal ter plaatse te huren.
Tip: in België kan je ook bij AS Adventure materiaal huren voor
± 59 € / week!
Op aanvraag is het ook steeds mogelijk om een kamer te delen
of te slapen in een 3 persoonskamer zodat u geen
singlesupplement hoeft te betalen. Beperkt aantal singles!
Indien u ook nog op de aankomstdag OF vertrekdag wenst te
skiën/snowboarden.
Indien u ook nog op de aankomstdag EN vertrekdag wenst te
skiën/snowboarden.

Meer informatie
Manuel Eyland – ICT dienst campus Serruys Oostende – manuel@sofoco.be - 059 55 50 55
Inschrijving
Inschrijven vóór eind oktober 2018 of tot volzet. Plaatsen bus zijn beperkt tot 40 deelnemers! Inschrijven kan door
middel van onderstaand inschrijvingsformulier. U kan dit doormailen of opsturen naar het secretariaat van Sofoco
(Ruddershove 4 - 8000 Brugge). 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 2018) voor vertrek op onze rekening staan!
Reis wordt georganiseerd door Josk Reizen.
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Sfeerfoto’s
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Inschrijvingsformulier Sofoco Skireis 11 januari 2019

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

JA / NEE (1)

Werkzaam:

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: € 925,00 pp voor Sofoco-leden en inwonende gezinsleden / € 955,00 pp NIET Sofoco-leden
Niet-Skiër / Wandelaar: € 725,00 pp Sofoco-leden en inwonende gezinsleden / € 755,00 pp NIET Sofoco-leden
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Inschrijvingsformulier Sofoco Skireis 11 januari 2019 - pagina 2

Gewenste opties:

Persoon 1

Singlekamer:

+ € 140,00 pp

Annulatieverzekering:

+ € 23,00 pp

Ongevallenverzekering:

+ € 20,00 pp

Huur skimateriaal:

+ € 85,00 pp

Huur snowboardmateriaal:

+ € 105,00 pp

Opleg skipas 7 dagen Super Dolomiti: + € 25,00 pp
Opleg skipas 8 dagen Super Dolomiti: + € 55,00 pp

Persoon 2 Persoon 3 Persoon 4

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

Toeristentaks (Kurtaxe Tirol): 1,50 € per persoon per nacht ter plaatste te betalen bij het uitchecken.

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

Naam: ……………………………………………….
Datum: ……………………………………………..
Handtekening: …………………………………..
U kan dit formulier doormailen naar manuel@sofoco.be of 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 2018) 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.joskreizen.be
Busreis georganiseerd door Josk Reizen - Lic. nr A1397
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