
Uitgebreide reisbeschrijving 
WINTERSPORTREIS 2020       

( 10-2-2020) 

 
Organisatoren wintersportreis 
Mevr. S. Henderickx-Vries (s.henderickx@ursula.nl) en dhr. A. Linssen 
(a.linssen@ursula.nl). 
 
Mobiele nummers tijdens reis:  
Dhr. A. Linssen:    1e periode  06 - 2212 1512 
Mevr. S. Henderickx-Vries   1 e periode  06 - 4309 5423 
Dhr. R. Kessels    2e periode  06 - 2693 8393 
 
Deelnemers 
Periode 1:  
vrijdag 21 t/m woensdagochtend 26 februari. 
Aantal leerlingen:   52 
Begeleiders: 5 
 
Periode 2:  
dinsdag 25 februari t/m zondagochtend 1 maart. 
Aantal leerlingen:  47 
Begeleiders: 5 
 
Ski- en snowboardinstucteurs o.l.v. Dhr. K. Paymans (http://www.snowjoy.nl) 
 
Info avond 
Het passen van de ski- of snowboardschoenen en een korte informatiebijeenkomst 
vindt plaats op woensdagavond 11 december 2019. 
 
Busmaatschappij 
Wij reizen met een keurmerk gecertificeerd touringcarbedrijf: 
Kupers Touringcars. 
Kelvinstraat 1 
6003 DH Weert 
Tel: 0495-456600 
 
Bestemming 
Jugendhotel Schlosshof 
Liechtensteinklammstrasse 142 
A-5600 St Johan im Pongau  
http://www.schlosshof.co.at/ 
 
Het Jugendhotel Schlosshof ligt in een landelijke omgeving vlak bij Alpendorf (is 
stadsdeel van de gemeente St. Johan im Pongau). We hebben halfpension voor vier 
dagen (ontbijt en diner). Alle kamers zijn voorzien van centrale verwarming, toilet en 
douche. De meeste kamers zijn 8-persoonskamers. Nadat bekend is wie er allemaal 
meegaan, ontvang je een email waarna je kunt aangeven met wie je de kamer wilt 
delen. Natuurlijk jongens bij jongens en meisjes bij meisjes.  



Skiën en snowboarden 
Tijdens de wintersportreis is het dragen van een skihelm op de piste verplicht. 
Een ieder is verantwoordelijk voor zijn of haar skimateriaal. Bij vermissing, diefstal of 
onzorgvuldig gebruik waardoor er schade ontstaat, ben je aansprakelijk voor de 
ontstane kosten. 
 
Skipas: 
In het skigebied is een skipas verplicht. Met de skipas kom je op de piste. De kosten 
van de skipas zijn in de prijs inbegrepen. 
 
’s Morgens gaan we met de skibus in 10 minuten naar Alpendorf. Daar nemen we de 
gondellift naar de piste. Voor beginners is hier een oefenpiste, gevorderde skiërs 
kunnen hier met een lift naar andere pistes toe. Vanuit Alpendorf kan er via Wagrain 
naar Flachau geskied worden. 
 
Ski- of snowboardlessen: 

 De lessen duren in principe de hele dag. Er worden groepjes van 10 à 12 
personen gemaakt.  

 Elke groep heeft één skileraar, daarnaast één docent van de school. 
 Er wordt gepoogd om elke dag de groepjes zo te formeren, dat leerlingen van 

een gelijk ski- of snowboardniveau bij elkaar zitten. 
 
 
Kosten 
De kosten bedragen € 465,00 inclusief busvervoer, overnachtingen met ontbijt en diner, 
skipas, ski- of snowboardlessen, materiaalhuur en een reis- en bagageverzekering.  
In de prijs zijn de lunches en consumpties NIET inbegrepen. 
 
U ontvangt per mail een factuur van WIS-Collect, het bedrag kan in 3 termijnen worden 
betaald. 
 
 
Pinnen in Oostenrijk 
In Alpendorf staat een geldautomaat. Neem voldoende zakgeld mee, op de piste is net 
niet overal mogelijk om met je pinpas te betalen voor de lunch. 
Om te kunnen pinnen in het buitenland moet je in het bezit zijn van een europas. Vraag 
bij twijfel aan je eigen bank na of je geld kunt pinnen in Oostenrijk. 
 
Afspraken 
 Alcohol en roken is niet toegestaan! 
 Het hotel mag zonder toestemming van de leiding niet worden verlaten.  
 De kamers dienen schoongehouden te worden. 
 Geen geluidsinstallaties op de kamers of op de gangen. 
 Wij gaan er vanuit dat elke deelnemer zich houdt aan: 

-  de gemaakte afspraken 
-  en de normale fatsoensnormen! 

  



Wat moet er meegenomen worden? 
  
Maximaal één weekendtas in de laadruimte en een kleine tas handbagage in de 
bus.  
Koffers zijn niet toegestaan! Beperk de bagage! 
    
 
1. Paspoort of identiteitsbewijs.  
2. Pasje van zorgverzekering én EHIC-kaart (europees verzekeringsbewijs voor 

ziektekosten). 
3. Lunch/ dinerpakket voor 1e dag (tijdens de heenreis). 
4. Handdoeken! (je moet zelf je handdoeken meenemen) 
5. Pyjama. 
6. Badslippers. 
7. Gymschoenen (voor in de sporthal) 
8. Toiletspullen. 
9. Ondergoed (evt. thermo-ondergoed voor op de piste). 
10. Ski-jack of winddicht regenjack + skibroek. 
11. Ski-pulli of coltrui. 
12. Skisokken. 
13. Twee paar handschoenen, muts, das. 
14. Skibril of goede zonnebril  

(brildragend: reservebril; lensdragend: reserve lenzen en reinigingsvloeistof). 
15. Lippenbalsem, zonnecrème,  eventueel medicijnen. 
16. Klein rugzakje (géén handtas op de piste!). 
17. Zakgeld voor lunch en consumpties  

(eenvoudige lunch op piste kost ongeveer € 10,00). 
18. Per groepje één verdeelstekker  

(om telefoons op te laden, op de kamer zijn slechts 2 stopcontacten aanwezig). 
19. Telefoon en oortjes, spellen, leesboek, schrijfgerei. 
 
 
Let op: 
 
In verband met het laden van de bus graag een halfuur voor vertrek aanwezig zijn 
op school! 
 
 
 
  



Programma 
 
Periode 1: Vrijdag 21  - woensdag 26 februari 
Periode 2: Dinsdag 25 februari - zondag 1 maart 
 
Dag 1 Vrijdag/ Dinsdag:  

 Vrijdag 07.00 uur, woensdag 8.00 uur vertrek vanaf school 
 21.00 uur     aankomst in Alpendorf 

Dag 2 Zaterdag/ Woensdag: 
 07.15 uur - 07.45 uur    ontbijt 
 07.45 uur     korte briefing 
 07.45 uur - 08.20 uur    gereed maken voor vertrek, ski/ snowboard 

      schoenen aantrekken en ski's/ snowboard  
      pakken. 

 08.25 uur     vertrek per skibus naar de piste 
 09.15 uur - 16.15 uur    ski- of snowboardlessen 
 16.40 uur     vertrek per skibus naar hotel 
 18.30 uur     diner in hotel en briefing 
 20.00 uur – 23.00 uur    vrije tijd, tijd voor kaarten/spellen enz. 
 23.30 uur     nachtrust  

Dag 3 Zondag/ Donderdag: 
 07.15 uur - 07.45 uur    ontbijt 
 07.45 uur     korte briefing 
 07.45 uur - 08.05 uur    gereed maken voor vertrek 
 08.10 uur     vertrek per skibus naar de piste 
 09.00 uur - 16.15 uur    ski- of snowboardlessen 
 16.40 uur     vertrek per skibus naar hotel 
 18.30 uur     diner in hotel en briefing 
 20.00 uur – 23.00 uur    vrije tijd, tijd voor kaarten/spellen enz. 
 23.30 uur     nachtrust  

Dag 4 Maandag/ Vrijdag: 
 07.15 uur - 07.45 uur    ontbijt 
 07.45 uur     korte briefing 
 07.45 uur - 08.05 uur    gereed maken voor vertrek 
 08.10 uur     vertrek per skibus naar de piste 
 09.00 uur - 16.15 uur    ski- of snowboardlessen   
 16.40 uur     vertrek per skibus naar hotel 
 18.30 uur     diner in hotel en briefing 
 21.00 uur – 23.00 uur    vrije tijd, tijd voor kaarten/spellen enz. 
 23.30 uur     nachtrust  

Dag 5 Dinsdag/ Zaterdag: 
 07.15 uur - 07.45 uur    ontbijt 
 07.45 uur     korte briefing 
 07.45 uur - 08.20 uur    kamer opruimen en gereed maken voor  

      vertrek 
 08.25 uur     vertrek per skibus naar de piste 
 09.15 uur - 16.15 uur    skilessen 
 16.40 uur     vertrek per skibus naar hotel 
 17.30 uur- 18.30 uur    gereedmaken voor vertrek 
 18.30 uur     diner  
 20.00 uur     vertrek vanuit Alpendorf 

Dag 6 Woensdag/ Zondag: 
 Tussen 07.00 uur en 08.00 uur  aankomst school  


