Afrondende informatie:
Betreffende ski-en snowboardreis Lofer 2019.
De bus vertrekt op dinsdag 1 januari om 20.00 uur. Zorg dat je op tijd bent!!
We vertrekken van de parkeerplaats van de RSG N.O. Veluwe, naast het sportveld.
De terugkomst in Nederland is op zondagochtend 6 januari rond 8 uur/ half 9. Dit is een
streeftijd en is afhankelijk van weersomstandigheden en drukte op de weg.
Verblijf adres:
Salzburgerhof
Sepp Kramer und Caroline Knapen
Lofer 128, 5090 Lofer
Oostenrijk
Telefoonnummers begeleiding:
Martin van Driel: 0628068296
Bas van Beek: 0610757321
Er zal een informatie moment op de RSG gehouden worden op: 10 december. Ik zal van
19.00 uur in de hal aanwezig zijn om informatie te verstrekken, of vragen te beantwoorden.
Hier kunt u eventuele vragen stellen, maar die kunt u ook gewoon mailen of even bellen.
Bagage: (De volgende tekst komt van de reisorganisatie)
Per deelnemer de bagage beperken tot 1 gelabelde sporttas en wat handbagage. Tassen mogen
niet zwaarder zijn dan 20kg. De afmetingen van de gelabelde sporttas mag niet groter zijn dan
70cm x 35cm x 35cm.
Geen koffers met harde schaal, de chauffeur mag deze “harde” koffers weigeren.
Aantal belangrijke punten:
• Verzorging half pension. Er is dus ontbijt en avondeten. Het is mogelijk om bij het
ontbijt een broodje extra te smeren voor tussen de middag. Maar iets eten in een
restaurant op de piste eten zou ook evt. kunnen (afhankelijk van ieders budget).
• Voor de eerste dag (na de busreis) is het handig om eten mee te nemen (ontbijt/lunch).
Het half pension gaat pas de eerste avond van start.
• Iedere leerling moet 2 euro borg betalen voor de skipas. Deze 3 euro wordt betaald in
de bus. Voor de docent in de bus is het handig dat het gepast is. Na de laatste afdaling
kan de leerling de skipas zelf inleveren en de borg weer terugkrijgen.
• Een helm is verplicht! Een leerling kan evt. bij ons een goede helm huren. Dan zijn de
kosten hiervoor 10 euro ( betalen in de bus). De helmen moeten voor vertrek gepast
worden (pashelmen in het sportklassenkantoor A031).
• Snowboard- en skimateriaal wordt in Oostenrijk gepast.
• Voor de leerlingen onder de 18 is alcohol verboden. Het is voor ons prettig als u dit
van te voren nog een keer met uw zoon of dochter bespreekt.
• De kamer indeling zal tijdens de busrit worden gemaakt. Dit geldt ook voor de ski- en
snowboardgroepjes (op niveau en kan evt. per dag wisselen) , docenten zijn
Nederlands sprekend.
• Kamers dienen schoon gehouden te worden.

•
•

Denk aan paspoort of identiteitsbewijs. Verder is het zorgpasje ook handig om mee te
nemen (al hopen we die niet nodig te hebben).
Denk aan de verzekering voor wintersporten. Iedere deelnemer zorgt er zelf voor dat
hij verzekert is voor wintersporten

Beddengoed: belangrijk; meenemen kussensloop, hoeslaken, dekbedovertrek. Je eigen
slaapzak mag natuurlijk ook.
Denk verder aan skibril, zonnebrandcrème, goede handschoenen en een goed humeur.
Heeft u nog vragen, dan kunt u mailen:
b.vanbeek@rsgnov.nl
Check verder de internetsite: www.basenmartinsnowsports.nl
Hierop kan evt. belangrijke last minute informatie staan.

