Snowtrip 2018
Beste Wintersporters,
Het gaat weer gebeuren!! Snowtrip zal ook dit jaar weer gaan plaatsvinden. Snowtrip is een
initiatief van Valentijn Trimbos, gymleraar aan het Rudolf Steiner College Rotterdam en
Albert de Bruïne, gymleraar aan het Marecollege Leiden. Deze te gekke wintersportreis is
bedoeld voor alle leerlingen vanaf klas 9 van de Vrije Scholen Zuid Holland (Leiden en
Rotterdam).
Doelstellingen
De drie doelstellingen voor deze reis naar de besneeuwde bergen van Oostenrijk zijn:
1. Leren skiën of snowboarden
2. Genieten van vakantie
3. Veilig en gezond weer thuis komen
Wij gaan er dus voor te zorgen dat iedereen leert skiën en snowboarden, geniet van een
heerlijke sportieve vakantie en weer veilig en gezond thuiskomt. Om dat voor elkaar te
krijgen gaan er voldoende ervaren snowboard- en skileraren mee. Deze ski- en
snowboardleraren zullen de hele week bij de groep blijven en spreken allemaal Nederlands.
Bovendien gaan er ook twee begeleiders mee die geen les geven. Zij zullen er voor zorgen
dat het voor iedereen een geweldige vakantie wordt.
Reisinformatie
Dit jaar gaan we naar Pension Michlbauerhof, Schladming , Ski – Amadé. Dit hotel ligt in
Rohrmoos, in een rustige omgeving en op een kleine 10 minuten rijden van het dalstation
Goldenjet, Sunjet en Rohrmoos1. Totaal 150 km aaneengesloten pistes in dit gebied. Ook
enkel omliggende skigebieden zijn in de skipas inbegrepen, waaronder de Dachstein
Gletscher en de Fageralm.
Accommodatie: Pension Michlbauerhof heeft diverse kamers, deels met eigen do/wc, deels
met do/wc op de gang. Verder is er een gezellig restaurant en verblijfsruimte aanwezig
alsmede een verwarmde skiruimte.
Het hotel is op basis van volpension, dus ontbijt, lunchpakketjes en avondeten worden
verzorgd.
We zullen vertrekken op vrijdagavond 23 februari 2018 en de terugkomst zal zijn op
zaterdagochtend 3 maart 2018.
De leerlingen hebben een skipas voor 6 dagen en krijgen in ieder geval 5 dagen les.
Afhankelijk van het niveau van de leerlingen kan daar van afgeweken worden. Je krijgt dus
les op maat en op niveau.
Financiën
De reissommen1 zijn als volgt opgebouwd:
 Basisreis = alles behalve materiaalhuur (busreis, hotel, skipas en les)
 Skiën en boarden = basisreis met ski- en skischoenenhuur
 Skipas toeslag 18+ (hoeft niet, maar dan op eigen risico)
 Helm (het dragen van een helm is verplicht)
 SNWTRP – trui (indien gewenst)
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€660,€690,€99,€10,€ 30,-

Afhankelijk van onverwachte prijsveranderingen kunnen deze nog enkele euro’s variëren

Inbegrepen in de reissom:

de busreis naar Oostenrijk en terug naar Nederland

6 overnachtingen in Pension Michlbauerhof

3 maaltijden per dag (lunchpakket, voor drinken enzo extra geld meenemen)

6-daagse skipas

ski- of snowboardlessen op eigen niveau door Nederlandse instructeurs

alle reisleiding en instructeurs zijn 24 uur per dag beschikbaar voor de deelnemers

avondprogramma, na het skiën zorgen we voor een afwisselend avondprogramma

zwembadbezoek (indien mogelijk)

ski- of snowboardmateriaal 2
Niet inbegrepen in de reissom:
 Drinken en snoep voor de busreizen en voor de rest van de week.
 Versnaperingen die ter plaatse genuttigd worden
 Reisverzekering (let op dat je een reisverzekering met wintersportdekking hebt)
Inschrijven
Het inschrijfformulier is online in te vullen via de website van de school. Daar is ook alle
informatie te vinden.
Zodra het formulier binnen is, sta je op de voorlopige deelnemerslijst. Zorg er voor dat je een
bewijs van betaling upload bij je inschrijfformulier! Pas als de aanbetaling a €250,- is
ontvangen, is de inschrijving definitief.
Rekeningnummer: NL86ABNA0505440792, tnv A de Bruine ovv naam zoon/ dochter
Om eventuele teleurstellingen te voorkomen en ieder gelijke kansen te geven, stellen we
iedereen bij deze op de hoogte van de grenzen aan het aantal deelnemers:
 het minimum aantal deelnemers is 30
 het maximum aantal deelnemers is 60
Indien de reis vol is zal er op volgorde van (aan)betaling worden bepaald wie er mee
gaan!
Als alle inschrijvingen binnen zijn krijgt u een vervolg bericht over hoe het resterende bedrag
te voldoen. Alle deelnemers krijgen uiterlijk een week voor vertrek een informatieboekje met
daarin paklijst, regels, vertrektijd en wat verder nog belangrijk is.
Informatie
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Valentijn Trimbos of Albert de
Bruïne.
Graag zien we het inschrijfformulier tegemoet en we hopen dat we voor uw zoon en/of
dochter een onvergetelijke vakantiereis mogen verzorgen.

Met sportieve groet,

Valentijn Trimbos

Albert de Bruïne

vtr@vszh.nl
06-14443317

debruine@marecollege.nl
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Indien gewenst

06-43273791

