
Ski Holland gaat voor haar 35e skisafari naar Pfunds in Oostenrijk en skiet ook in Italië en Zwitserland  

 

Wij vertrekken vrijdagavond 20 januari en komen thuis op zondagmorgen 29 januari 2023. 

Wij verblijven op basis van halfpension in het 4* hotel Tyrol te Pfunds. Het hotel heeft een zwembad, 
stoombad, bio- en finse sauna, solarium, zonnebanken en massage (voor laatste 3 geldt een toeslag).        
De kamers beschikken over douche, toilet en televisie. Op aanvraag zijn één persoonskamers beschikbaar. 

Dagelijks vervoer wordt verzorgd door Verschoor Reizen met een luxe bus met veel been-en ligruimte en 
toilet en bar. 

Wij skiën in Nauders, Schoneben-Haideralm, Solda, Samnaun-Ischgl, Scuol en Fiss-Serfaus. 

Voor deelname dient u te beschikken over ruim voldoende skitechniek en ervaring. Minimaal moet in een 
vlot tempo op een rode piste en op langzaam tempo op een zwarte piste geskied worden bij goede 
sneeuw- en weersomstandigheden. Bij onvoldoende techniek of snelheid kunt u uitgesloten worden van 
deelname aan onze door gidsen begeleide skigroepen, u kunt dan zelf ter plaatse les nemen. 

Wij adviseren u om deel te nemen met een goede gezondheid. U informeert ons in ieder geval bij boeking 
over uw lichamelijke en / of geestelijke toestand (waaronder gebruik ven medicijnen) als dit kan leiden tot 
ongemak, gevaar of risico’s voor uzelf of andere reizigers. 

U neemt op eigen risico deel aan onze reis. De reisleiding kan niet aansprakelijk worden gesteld. 

Zorg voor een goede wintersportverzekering en vergeet uw annuleringsverzekering niet. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met : 

Frans Dersigni                                                                  Tina Smith 

Tel: 06-12927834 (na 20.00 uur)                                                           Tel: 06-28936088 

E-mail: fransdersigni@hotmail.com                             E-mail: gerardentinasmith@planet.nl 



 

 

 

 

Programma 35e Ski Safari 2023  

Vrijdag 20-jan 19.30 uur Verzamelen bij La Place Energieweg 116, 4231DJ  Meerkerk (afslag 25 Noordeloos op A27)
20.00 uur Vertrek naar Pfunds in Oostenrijk

Zaterdag 21-jan ± 08.30 uur Ontbijt (eigen rekening)
± 10.00 uur Inchecken Hotel Tyrol te Pfunds

11.00 uur Vrij skiën in Nauders (met skibus voor hotel) of wandelen en shoppen
19.00 uur Welkom gidsen
19.30 uur Diner

Zondag 22-jan 08.00 uur Ontbijt
09.00 uur Vertrek naar het skigebied Nauders
16.00 uur Apres ski
17.00 uur Vertrek naar het hotel
19.30 uur Diner

Maandag 23-jan 07.30 uur Ontbijt
08.30 uur Vertrek naar het skigebied Schoneben-Haideralm in Italie
16.00 uur Vertrek naar het hotel
19.30 uur Diner

Dinsdag 24-jan 07.30 uur Ontbijt
09.00 uur Vertrek naar het skigebied Solda in Italië
16.00 uur Vertrek naar het hotel
19.30 uur Diner

Woensdag 25-jan 07.30 uur Ontijbijt
09.00 uur Vertrek naar het skigebied Samnaun (Zwitserland) en Ischgl
16.00 uur Apres ski
17.00 uur Vertrek naar het hotel
19.30 uur Diner

Donderdag 26-jan 07.30 uur Ontbijt
09.00 uur Vertrek naar het skigebied Scuol in Zwitserland
16.00 uur Vertrek naar het hotel
19.00 uur Diner
20.30 uur Officieel afscheid skigidsen en Dansavond

Vrijdag 27-jan 7.30 uur Ontbijt
08.30 uur Vertrek naar het skigebied Fiss-Serfaus
16.00 uur Apres Ski
17.00 uur Vertrek naar het hotel
19.30 uur Diner
21.00 uur Presentatie 36e reis

Zaterdag 28-jan 08.00 uur Ontbijt
09.00 uur Bagage naar depot
09.30 uur Vrij skiën in Nauders (met skibus voor hotel) of wandelen en shoppen
16.00 uur Skiers vertrek naar hotel
17.00 uur Skiers omkleden bij zwembad in Hotel
18.30 uur Bagage in de bus
19.00 uur Diner (eigen rekening)
20.30 uur Vertrek naar Nederland

Zondag 29-jan ± 08.30 uur Thuiskomst Meerkerk


