Beste ski- en snowboard liefhebber,
Tijdens de komende paasvakantie organiseert Reizen de Lathauwer een familiale
groepsvakantie naar de sneeuw. Volwassenen krijgen de kans om samen te skiën en aprèsskiën, terwijl de kinderen genieten van de skiles en desgewenst ‘s namiddags door onze
kinderoppassen worden opgevangen. Ook volgende paasvakantie gaan we terug naar
het gekende Hochgurgl (2150) in Tirol (Oostenrijk).
Ga naar https://www.obergurgl.com/skigebietsplan
voor het interactieve pisteplan in 2D !
Het skigebied van Hochgurgl en zusterdorp Obergurgl is het meest sneeuwzekere van de
Alpen, dankzij haar continentale ligging, op de Alpenhauptkamm, oriëntatie en hoogte (1800
tot 3080 m). In april is de sneeuw er gegarandeerd overvloedig aanwezig en van goede
kwaliteit, terwijl de zon erg dikwijls overuren klopt (en het zalig vertoeven is op de pistes en
de talrijke terrassen). De 110 km pistes (+ heel wat buitenpiste mogelijkheden) zijn geschikt
voor alle niveaus skiërs en snowboarders. Dankzij het bijzonder moderne liftpark zijn
wachttijden uitgesloten. Vanaf deze winter is ook het skigebied van het nabijgelegen
Sölden (145 km pistes tot 3250 m hoogte) inbegrepen in de skipas!
NIEUW! Kirchenkarbahn Section II • 10-person gondola cabins (EUB) • 2,839 m

A/

Voor de kinderen:

Jullie kinderen zullen als prinsen en prinsessen worden verwend en jullie zelf zullen
ook optimaal kunnen genieten van de (après)-ski! De kinderopvang is voorzien van ’s
middags tot 18u. De volledige dag worden de kinderen in de watten gelegd. In de
voormiddag krijgen zij indien gewenst skiles, elk op zijn of haar niveau. In de namiddag
kunnen zij kiezen voor nog meer skiles of voor de kinderanimatie. ’s Middags nemen
(desgewenst) de twee voorziene kinderanimatoren het over van de skileraars. Ze eten
samen op/aan de piste met de kinderen, al dan niet vergezeld van de ouders. ’s
Namiddags gaan de jongste kinderen ofwel verder in de skischool ofwel begeleid naar
het hotel (speelruimte), al dan niet om er te slapen. De kinderen worden ook begeleid
op leuke activiteiten…
Ter plaatse sluiten de kinderen en volwassenen die ski- of snowboardles wensen te
volgen aan bij de plaatselijke skischool. Op die manier is een ruime waaier aan niveaus
gegarandeerd. Met verwijzing naar ‘Reizen De Lathauwer’ zorgen we dat onze
deelnemers en vooral de kinderen er optimaal samen worden gegroepeerd. De
skileraars praten meestal een woordje Nederlands (zeker de belangrijkste begrippen)
en zijn goed verstaanbaar, ook voor de kinderen. Vorige winter waren de deelnemers
uitermate tevreden over de skilessen en de kinderopvang, vandaar dat we dezelfde
formule graag herhalen in dezelfde twee naast mekaar gelegen hotels!
Meer daarover hier onder en voor de afreis.
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De twee hotels Laurin***(*) en Riml****s(*) :

In beide hotels verblijven jullie via Reizen De Lathauwer een stuk voordeliger dan mochten
jullie direct boeken!

1. Hotel Laurin***(*)
Hotel Laurin is een erg aangenaam en comfortabel hotel, op 2150 meter hoogte en op
minder dan 100 meter van de skilift, piste, winkel, skischool en après-ski! Je geniet er van
een bijzonder goede prijs/kwaliteit verhouding! Ruime kamers en extra ruime suites,
voorzien van alle comfort. Erg uitgebreid en gevarieerd ontbijtbuffet en ’s avonds een 4 of 5gangen keuzemenu, ook vegetarisch. Gratis wifi in de kamers. Gratis toegang tot de mooie
welness met verschillende sauna’s en jacuzzi. Gezellige bar en restaurant.
Nieuwsgierig? Kijk snel naar de foto’s onder en surf naar
http://www.laurin.at/de/alpenhotel-laurin/hotel-%C3%B6tztal/69-0.html

Prijzen per persoon met verblijf in Hotel Laurin
(ter plaatse komen er nog 3 € dorpstaksen per dag bij vanaf 15 jaar):

Volwassenen
Kinderen tot en met 3 jaar
Kinderen 4 tot en met 6 jaar
Kinderen 7 tot en met 9 jaar
Kinderen 10 tot en met 11 jaar
Kinderen 12 tot en met 14 jaar
Kinderen 15 tot en met 17 jaar
Senioren geboren voor 1957

Standaardkamer
(onder voorbehoud van beschikbaarheid)
1140
70
522
610
787
874
997
1106

Suite:
(onder voorbehoud van beschikbaarheid): slechts + 160 € per persoon voor 7 dagen (!!!)
Singlekamer:
(onder voorbehoud van beschikbaarheid): + 70 € voor 7 dagen (!!!)
Kinderkorting:
geldig vanaf 2 vol betalende (al dan niet volwassenen) op de kamer.
Korting bij reservatie zonder skipas:

- 293.50 € per volwassene

Inbegrepen:
8 dagen/7 nachten verblijf in Hotel Laurin (Tirol)
Wifi in de kamers
Uitgebreid ontbijtbuffet
’s Avonds uitgebreid diner
Toegang tot de jaccuzzi, Finse en Turkse sauna’s van het hotel
Verwarmd ski- en skischoenendepot
Hotel vlakbij de lift, skischool, piste, après-ski…
Skipas 6 dagen Hochgurgl en Obergurgl (110 km verbonden pistes) + Sölden (145 km)
Private hotelparking
Kinderopvang door minimaal twee (afhankelijk van de grootte van de groep)
kinderoppassers. Dit vanaf ’s middags (of na de skiles) tot 18u ’s avonds (later kan ter plaatse
gevraagd worden tegen betaling).

2. Hotel Riml****superior
Hotel Riml is het hoogst gelegen viersterrenhotel superieur van Oostenrijk. Het is één van de
absolute favoriete hotels van Greet en mijzelf. Vanuit het skikot stap je letterlijk op de piste.
Liften, skischool, après-skibar, winkel,… kunnen eenvoudigweg niet dichterbij liggen. De
keuken is er bijzonder goed. ’s Ochtends weet je niet wat eerst te kiezen van het prachtige
ontbijtbuffet, en ’s avonds geniet je van een 4 gangen keuzemenu met salade- en kaasbuffet.
Tussendoor wordt er ook een vieruurtje geserveerd. De kamers zijn erg luxueus en ruim en je
geniet er van gratis wifi, kamerjas en pantoffels. De wellness is liefst 1000 m2 groot en werd
helemaal vernieuwd (verscheidene sauna’s en prachtig zwembad). Groot zonneterras met
ligzetels. We nemen twee eigen kinderoppassers mee, maar in Hotel Riml genieten de
kinderen daarenboven in de kinderruimte en – speelkamer vanaf 0 jaar gratis oppasdienst en
animatie van 0930u tot 1630u en van 19u tot 21u (!!). Erg professionele indoorgolf, de
grootste van Europa! Rustige en levendige bars. Fitnessruimte.
Scroll door onderstaande foto’s en klik op https://www.hotel-riml.com/en

Prijzen per persoon met verblijf in Hotel Riml
(ter plaatse komen er nog 3 € dorpstaksen per dag bij vanaf 15 jaar):

Volwassenen
Kinderen tot en met 3 jaar
Kinderen 4 tot en met 8 jaar
Kinderen 9 tot en met 15 jaar
Kinderen 16 tot en met 18 jaar
Senioren geboren voor 1957

Gemengde kamertypes
(kamers, appartementen, suites)
(toegewezen door het hotel op basis van
beschikbaarheid en gezinsgrootte)
1688
70
717
895
978
1644

Kinderkorting: geldig vanaf 2 vol betalende (al dan niet volwassenen) op de kamer.
Korting bij reservatie zonder skipas: - 293.5 € per volwassene
Inbegrepen:
8 dagen/7 nachten verblijf in Hotel Riml
Wifi in de kamers
Uitgebreid ontbijtbuffet
’s Avonds uitgebreid diner
Toegang tot de fitness, uitgebreide wellness en zwembad van het hotel
Verwarmd ski- en skischoenendepot
Hotel aan de lift, skischool, piste, après-ski…
Skipas 6 dagen Hochgurgl en Obergurgl (110 km verbonden pistes) + Sölden (145 km pistes)
Private hotelparking, ook overdekt
Kinderopvang door minimaal twee (afhankelijk van de grootte van de groep)
kinderoppassers. Dit vanaf ’s middags (of na de skiles) tot 18u ’s avonds (later kan ter plaatse
gevraagd worden tegen betaling). Daarenboven kinderopvang vanaf nul jaar in het hotel, tot
21u.
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Praktisch :

Aankomst in het hotel : Zaterdag 6 april 2019
Vertrek vanuit het hotel : Zaterdag 13 april 2019
Optioneel:
- Slaapbus: 195 euro per persoon
! Enkel bij voldoende inschrijvingen (min. 33 en max 37 personen)
-

Overnachtingshotel

D/

Skilessen:

Voor de skiles doen we beroep op de plaatselijke skischool. Alle info
http://www.schischule-hochgurgl.com/de/uij/skischule/schischule-hochgurgl.html . Wij
proberen uiteraard om onze eigen deelnemers per niveau zoveel mogelijk samen te zetten in
de verschillende skiklassen. Jullie kunnen best zelf mailen op basis van de verschillende
skiniveaus van jezelf en/of de kinderen. Doe dit ook tijdig want skiklassen lopen snel vol
tijdens de schoolvakanties. We vragen zeker voor de kleinsten of Nederlandstalige skiles
mogelijk is, maar kunnen dat niet 100% garanderen. Uit vele jaren praktijk weten wij echter
dat ook niet-Nederlandstalige skileraars de belangrijkste zaken in het Nederlands kunnen
uitleggen en kinderen dat allemaal vlot verstaan en zeer snel oppikken.
Vraag om de kinderen (en eventueel ook jezelf) te groeperen bij andere deelnemers van
Reizen De Lathauwer. Indien nodig, kunnen we je graag bijstaan bij je reservering, maar ik
ben er van overtuigd dat op deze manier je best skiniveau en skigroep kunt matchen.
De kans is groot dat je volgend op een mail de melding zal krijgen dat inschrijven ter plaatse
mogelijk is bij aankomst. Op die manier kunnen ze echter in ieder geval al rekening houden
met onze komst. Tijdens de vorige paasvakantie maakte onze groep een 30-tal percent uit
van alle deelnemers in de skischool van Hochgurgl (waar persoonlijke service centraal
staat).
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Reisverzekering:

Touring reisverzekeringen kunnen afgesloten worden aan onderstaande tarieven (een goede
reisverzekering is steeds aan te raden):
Annulatieverzekering : 5.4% premie op de totale reissom
Speciale wintersport (bijstand) verzekering : Snow Card : 29 euro per persoon of 59 euro per
gezin
Ook uw wagen kan bij Touring via ons verzekerd worden (al vanaf 33 euro per wagen in
combinatie met de Snow Card verzekering), informeer u bij onze medewerkers).
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Ski- en snowboardmateriaal:

www.sportina.be in Erpe-Mere biedt fantastisch materiaal en een perfecte service aan
bijzonder competitieve tarieven!

