Informatiebrochure Sofoco Skireis 13 januari 2017
Voorstelling hotel
Hotel Pachmair ****
Dorfstraße 62
6271 Uderns, Oostenrijk
Tel: +43 5288 62521
info@pachmair.com
http://www.pachmair.com
Hotel Pachmair is een viersterrenhotel die al meer dan 500 jaar door dezelfde familie wordt beheerd en ligt op een
rustige locatie in het schilderachtige dorp Uderns in het Zillertal. Je verblijft er in de formule “More Inclusive+ ¾
verwenpension”. Dit charmante familiehotel biedt een waaier aan faciliteiten, comfortabele kamers en een
uitgebreid wellnesscentrum aan. De kamers van het Pachmair zijn ingericht in traditionele alpine/tiroolse stijl en
beschikken over satelliet-tv en een badkamer. De meeste hebben een balkon. Het heeft een spa met een verwarmd
panoramisch buitenzwembad, sauna's, een hot tub, een stoombad en 3 infraroodcabines.
's Morgens geniet je van een heerlijk ontbijtbuffet met biohoek. Na een dagje skiën kan je genieten van een aprèsskisnack (Jausen) met koffie of thee. 's Avonds is er een keuzediner met salade- en dessertenbuffet voorzien. De
dranken zijn tijdens het avondeten inbegrepen. Vier maal per week is er een thema-avond met showcooking en één
keer per week een fondue-avond bij kaarslicht. Je kan ontspannen in de bar van het hotel en er is gratis WiFi in de
openbare ruimtes. Speciaal voor Sofoco krijg je bij je verblijf in het hotel een gratis 3-daagse skicursus aangeboden
in het skigebied Hochzillertal.
In hotel Pachmair kan je genieten van de rust en voor actieve ontspanning is er ook een uitgebreid
animatieprogramma beschikbaar met o.a. fakkeltochten, kruisboogschieten en diner bij kaarslicht. Je kunt je
eveneens ontspannen in de lounge van het hotel. Met gevoel voor traditie is er de Mozartstube, de Tiroler-stube en
het jachtsalon. Er is ook een moderne après-skibar met open haard.
Jaar na jaar valt Hotel Pachmair in de prijzen. Wat dacht je van een beoordeling van 9,6/10 op Zoover,
5,9/6 op HolidayCheck en een certificaat van uitmuntendheid van Tripadvisor. Kortom: een top-hotel
met top-beoordelingen.
Het pittoreske dorpje Uderns ligt op 549 meter hoogte in Tirol, in het Zillertal, tussen Kaltenbach en Fügen. Het is
een klein rustig dorp met enkele hotels, pensions en appartementen. Uderns ligt centraal in het skigebied Zillertal.
Skiliefhebbers komen hier dan ook absoluut aan hun trekken. In de populaire skigebieden Hochfügen-Hochzillertal,
Zillertal Arena, Mayrhofen en de Hintertux Gletsjer vind je moderne liften en top geprepareerde pistes. Na een lange
dag skiën kan je genieten in één van de Après-Ski hutten!
Ook voor wandelaars is het Zillertal een top-locatie. Het vakantiedorp van Uderns in het Zillertal is de ideale
uitvalsbasis voor een verscheidenheid aan activiteiten en uitstapjes. Wat dacht je van een winterwandeling in de
besneeuwde winterlandschap, rodelen op een van de 's
nachts verlichte rodelbanen, romantische schaatsen of
een sportieve excursie naar het klimcentrum Zillertal in
Aschau zorgen voor het perfecte alternatief voor skiën.
Zo zijn er veel uitgebreide wandelroutes en zijn er
oneindig veel verschillende mogelijkheden voor een
daguitstap. Zo kan u o.a. met de trein/bus een daguitstap
maken naar Innsbruck, de Hintertux Gletsjer, Gerlos, …
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Presentatie Reis:








Vertrek op vrijdagavond 13 januari en terug op zondag 22 januari 2017
Hotel Pachmair **** in Uderns, Zillertal
Hotel met typische Oostenrijkse “Gemütlichkeit”
Ruime comfortkamers voorzien van bad of douche, toilet, telefoon,
satelliet-tv, gratis kluisje, minikoelkast, haardroger, badslippers en
badjas. Sommige kamers hebben een balkon.
Verschillende restaurant gedeeltes ingericht in typische Oostenrijkse
stijl: Mozartstube, de Tiroler-stube en het jachtsalon.
Gezellige hotelbar met lounge gedeelte

Verblijf in all-in light “More Inclusive+ ¾ verwenpension”. Details hieronder:













's avonds een keuzediner met soep-, voorgerecht-, salade- en dessertbuffet
4x/week themabuffet met showcooking, 1x/week fondueavond bij kaarslicht
Dranken inbegrepen tijdens het avondmaal (bier, huiswijn, frisdranken en
water)
Dagelijks uitgebreid ontbijtbuffet met gezondheidshoek (bio), sektbar (schuimwijn) en drinkbron
Elke middag Ski-Jausen van 15u30 tot 17u30: après-ski snacks en gebak van het buffet met koffie, thee en
sappen.
Gratis 3 dagen skiles voor beginners en (licht)gevorderden vanaf 18 jaar in de skischool Optimal/Hochzillertal.
Lessen in het Engels of Duits. Skilessen op zondag, maandag en dinsdag voor beginners; op woensdag,
donderdag en vrijdag voor gevorderden. Duur: 2u30/dag of 2x2u/dag, afhankelijk van het aantal deelnemers.
Ter plaatse dient wel een speciale aansprakelijkheidsverzekering van € 10/persoon betaald te worden aan de
skischool.
Wellness –en relax ruimte met o.m. verwarmd
panoramaopenluchtzwembad (ca. 8x4 m; 30ºC), bubbelbad (36°C), Finse
sauna, biosauna, dampbad/stoombad, zonnebank en infraroodcabine. De
ontspanningsfaciliteiten zijn 2x/week ook toegankelijk ’s avonds tot 22u00.
Op andere dagen telkens tot 20u00.
Tegen betaling: Welnessarrangementen (massages e.d.) en solarium.
Gratis wifi en internethoek
Gratis verhuur van sledes en bigfoots

Uitgebreid animatieprogramma van het hotel: Snow + More: http://www.pachmair.com/en/snow-more/











Welkomstdrink met glühwein
Avondsauna
Live muziek Sax’ n More with Maria Kofler
Kruisboogschieten
Live muziek en show with Harry Wudler
Rodelavond of fakkeltocht
Live muziek en show met de top band Hochtirol
Fondueavond
Super bingo
…
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Busreis:






Busreis in Sleeping class = slaapbus waarbij je volledig plat kan liggen met chauffeur Gino van Albion
Bus exclusief voor Sofoco met opstapplaatsen in Oostende en Brugge, daarna rechtstreeks naar bestemming.
Bus blijft terug ter plaatse zodat we met de eigen bus de transfer naar de pistes kunnen doen. Op 5min (2,5km)
van Kaltenbach en 10min van Zell am Ziller. We gaan met onze bus ook 1 of 2 keer naar Mayrhofen en indien
mogelijk en gewenst ook 1x naar de Hintertux Gletsjer.
Er rijdt ook een gratis skibus in enkele minuten naar de skigebieden Kaltenbach/Hochzillertal, Hochfügen en
Spieljoch. De skibus stopt voor het hotel.

Skipas:






Skipas 6 dagen Zillertaler Superskipas voor het ganse Zillertal
Zillertal = 6 skigebieden: meer dan 630 km pistes
Mits opleg skipas 7 dagen Zillertal (+ 32,50 €). Indien u ook op de
aankomst of- vertrekdag wenst te skiën/snowboarden
Mits opleg skipas 8 dagen Zillertal (+ 62,50 €). Indien u ook op de
aankomst- en vertrekdag wenst te skiën/snowboarden
Met uw skipas kan u eveneens gratis naar alle skigebieden met de
skibussen en trein (in skikledij)

Allerlei:





Uderns, Zillertal ligt op ongeveer 1036 km van Oostende/Brugge.
Uitgebreide Sofoco animatieprogramma ‘s avonds (fakkeltocht met Glühwein, jeneverwandeling, dansavond,
quiz, …)
Treinstation op slechts 200m van het hotel
Exclusief toeristenbelasting: 1,50 € per persoon per nacht (ter plaatse te betalen).
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Skigebied Zillertal

http://www.zille rtal.at/en/

http://www.zillertal.at/en/
Onbeperkte mogelijkheden voor ieder type skiër op kilometerslange blauwe, rode en zwarte pistes, 2250 meter
hoogteverschil. Met de Zillertaler Superskipas kunt u ieder skigebied van het Zillertal ontdekken. 1 vallei, 6
skigebieden, 196 liften en 637 km pistes. Snowboard: halfpipe, quarterpipe, jumpski, ... Sneeuwzeker van half
december tot eind april Kortom: een waar wintersportparadijs!

Het hotel Pachmair ligt in het dorp Uderns tussen Fügen en Kaltenbech. Op 5min vindt u het supermoderne
skigebied Hoch Zillertal en op 10min het skigebied Zillertal Arena.
Skipas Zillertaler Superskipas: Een skipas om flink mee af te dalen (570m - 3.250 m) in 6 grote skigebieden van Tirol:
http://ski3.intermaps.com/zillertal_uebersicht/skimap_touch.asp
De 4 grootste skigebieden zijn:








Ski-Optimal Hoch Zillertal / Hoch Fügen: Kaltenbach & Fügen
o 49 liften en meer dan 120 km pistes
o Ski-Optimal Hochfügen-Hochzillertal is ontstaan door het verbinden
van skigebied Hochzillertal (Kaltenbach) met Hochfügen (Fügen).
o http://www.hochzillertal.com/
Zillertal Arena: Zell am Ziller, Gerlos en Köningsleiten
o 51 liften en 143 km pistes
o Nagenoeg 100% sneeuwzekerheid en skiën tot 2.500m garanderen een
perfecte wintervakantie.
o Afdaling van 8,4km met 1920 meter hoogteverschil.
o http://www.zillertalarena.com/nl/arena/winter/start_winter.html
Mayrhofner Berghbahnen: Mayrhofen en Finkenberg
o 55 liften en 135 km pistes
o Harakiri zwarte afdaling met een percentage van 78%
o http://www.mayrhofner-bergbahnen.com/en
Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000: Mayrhofen, Finkenberg en de Hintertux gletsjer
o 77 liften en 196 km pistes
o De Hintertux gletsjer gaat tot een hoogte van 3250m!
o Glacier circuit met 72km afdalingen op 1 dag voor de gevorderden.
o http://www.hintertuxergletscher.at/en/home.html
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Zillertal::

Ski-Optimal Hoch Zillertal / Hochfügen: Kaltenbach en Fügen
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Zillertal Arena: Zell am Ziller, Gerlos, Köningsleiten

Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000: Mayrhofen, Finkenberg, Hintertux, …
S

SkiSl
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Niet-skiërs / Wandelaars / Après-ski
Geniet van het betoverende winterlandschap en het imposante
bergpanorama
op
ontelbare,
kilometerslange
winterwandelwegen. In het Zillertal vindt u alles, van een
romantische dalwandeling tot een veeleisende bergtocht.
Almhutten, bergrestaurants en gasthoven geven u de
gelegenheid om bij te komen en verwennen hun gasten met
traditionele lekkernijen.
Een absolute aanrader is een uitstap naar de Hintertux gletsjer
waar je de bekende ijsgrotten kan bezoeken op 3250m hoogte!
Vervolgens heb je een prachtige winterwandeling die loopt van Tux tot aan Finkenberg.
Het sprookjesachtige winterlandschap van het Zillertal met zijn romantische zijdalen is een Eldorado voor
natuurliefhebbers en genieters. Een netwerk van top-geprepareede langlaufloipen en winterwandelwegen voert
naar de mooiste plekjes van de regio. De unieke atmosfeer zorgt ervoor dat je de stress van alledag vergeet en
nieuwe kracht opdoet.
Een overzicht van de activiteiten in het Zillertal: http://www.zillertal.at/en/winter/activities/ en http://www.bestof-zillertal.at/en/winter/activities/
Ontdek het Zillertal eens van een bijzondere kant. Buiten de
piste laat het winterse landschap zich van z´n rustige kant
zien. Sneeuwschoenwandelen in de vers gevallen sneeuw is
een hoogtepunt voor iedere wintergast. De met sneeuw
bedekte bergwereld buiten de geruimde winterwandelwegen
ontdekken is een lonende ervaring. Beleef een
sneeuwschoenwandeling die u over weides en door bossen
naar de mooiste plekjes van het Zillertal brengt.
U kan ook een daguitstap maken met de trein of bus naar
één van de grotere steden zoals Mayrhofen of Innsbruck.
Andere activiteiten in (de buurt van) Kaltenbach (zelf te betalen):














Erlebnistherme Zillertal in Fügen: http://www.erlebnistherme-zillertal.at/
Begeleide winterwandelingen: De toeristenbureaus van het Zillertal organiseren op verschillende dagen van
de week winterwandelingen. Voor meer informatie over deze wandeltochten kan u in het toerismebureau
terecht.
Begeleide sneeuwschoenwandelingen: 5x per week georganiseerd door het toerismebureau van Kaltenbach
Daguitstap naar de Hintertux gletsjer, Gerlos, Köningsleiten, Mayrhofen, Fügen, … of zelfs Innsbruck.
Bezoek aan plaatselijke ambacht: Speckstube, kaasmakerij, schnaps Kölblhof, …
Bezoek aan de biomassa centrale FeuerWerk: http://www.binder-feuerwerk.at/
Schaatsen in Uderns of Fügen
Nordic Walking
Rodelbaan Goglhof of Uderns
Winkelen in Mayrhofen of Innsbruck
Talrijke après-ski bars, clubs of discotheken in Kaltenbach, Zell am Ziller, Mayrhofen, …
…
Informatiebrochure Sofoco skireis 2017 | pagina 7

Praktische informatie
Vertrek vrijdagavond 13 januari 2017 omstreeks 18u. Aankomst op 14/01 in de voormiddag. 7 nachten all-in light (*
details in de brochure). Terugreis zaterdagavond 21/01 omstreeks 19u en aankomst op zondagmorgen 22 januari
2017 omstreeks 9u00.
Wat inbegrepen?




7 nachten all-in light in Hotel Pachmair ****. Details hotel zie presentie op p1.
6 dagen skipas Zillertal Superskipas = meer dan 600 km pistes!
Bus in luxe sleepingclass met opstapplaats in Oostende en Brugge. Indien u met eigen vervoer wil reizen,
neem dan contact op voor meer informatie. Er wordt dan een korting van 100 € toegekend.

Prijs
Door de groepsaankoop en de bijkomende korting van Sofoco kunnen wij deze ski/snowboard reis aanbieden aan
een zeer aantrekkelijke prijs!
Skiër / Snowboarder:
€ 880,00 per persoon voor Sofoco-leden en inwonende gezinsleden (korting van € 180,00 op brochureprijs!)
€ 910,00 per persoon voor NIET Sofoco-leden
Niet-Skiër / Wandelaar (geen skipas!)
€ 680,00 per persoon voor Sofoco-leden en inwonende gezinsleden (korting van € 130,00 op brochureprijs!)
€ 710,00 per persoon voor NIET Sofoco-leden
Opties:
Annulatieverzekering en
ongevallenverzekering
Huur skimateriaal
Huur snowboardmateriaal
Singlekamer

€ 49,00

Opleg skipas 7 dagen Zillertal
Superskipas
Opleg skipas 8 dagen Zillertal
Superskipas

€ 32,50

€ 120,00
€ 120,00
€ 70,00

€ 62,50

Deze prijs omvat dus zowel de annulatie- EN
ongevallenverzekering. Dit kan niet apart worden genomen.
Dit zijn de prijzen om materiaal ter plaatse te huren. Tip: in
België kan u bij AS Adventure materiaal huren voor 49 € / week!
Op aanvraag is het ook steeds mogelijk om een kamer te delen
of te slapen in een 3 persoonskamer zodat u geen
singlesupplement hoeft te betalen. Beperkt aantal singles!
Indien u ook nog op de aankomstdag OF vertrekdag wenst te
skiën/snowboarden.
Indien u ook nog op de aankomstdag EN vertrekdag wenst te
skiën/snowboarden.

Meer informatie
Manuel Eyland – ICT dienst campus Serruys Oostende – manuel@sofoco.be - 059 55 50 55
Inschrijving
Inschrijven vóór 10 oktober 2016 of tot volzet. Plaatsen bus zijn beperkt! Inschrijven kan door middel van
onderstaand inschrijvingsformulier. U kan dit opsturen naar het secretariaat van Sofoco (Ruddershove 4 - 8000
Brugge) of in campus Serruys Oostende kan u dit deponeren in de brievenbus van de vriendenkring (verbindingsgang
ziekenhuis – St. Jan t.h.v. vestiaires). Opgelet! Uw inschrijving is pas definitief na betaling van een voorschot van 150
€ per persoon! Dit kan op rekening 068-2078180-79 met vermelding van Skireis + uw naam + aantal personen. Het
restbedrag moet ten laatste 6 weken (30 november 2016) voor vertrek op onze rekening staan!
Busreis wordt georganiseerd door Albion Tours - Lic. nr A1397.
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Sfeerfoto’s
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Inschrijvingsformulier Sofoco Skireis 13 januari 2017

Naam: ..............................................................................................................................
Voornaam: .......................................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................................
Postcode: .........................................................
Gemeente: .......................................................................................................................
Telefoon: …………………………………………..............................................................................
GSM: ……………………………………………..................................................................................
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………
Sofoco-lid:
Werkzaam:

JA / NEE (1)
Campus Sint-Jan Brugge / Campus Henri Serruys / OCMW-Brugge / Individueel (1)

Werkzaam op dienst/VE: .................................................................................................
Opstapplaats: Oostende / Brugge (1)
Activiteit: Ski/Snowboard of niet-skiër/wandelaar (1)
Kamer: Tweepersoonskamer / Eénpersoonskamer (1)
(1) Schrappen wat niet past

Naam

Voornaam

Geboortedatum

Ski of Snowboard

Niveau *

Persoon 1
Persoon 2
Persoon 3
Persoon 4
*Niveau: Kies uit volgende mogelijkheden: Beginner (=nog nooit of minder dan 1 week) / min 1 week / min 2 weken
/ meer dan 3 weken
Kostprijs alle personen samen: ………………………………… €
Skiër / Snowboarder: € 880,00 pp voor Sofoco-leden en inwonende gezinsleden / € 910,00 pp NIET Sofoco-leden
Niet-Skiër / Wandelaar: € 680,00 pp Sofoco-leden en inwonende gezinsleden / € 710,00 pp NIET Sofoco-leden
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Inschrijvingsformulier Sofoco Skireis 13 januari 2017 - pagina 2

Gewenste opties:
Singlekamer:

Persoon 1
+ € 70,00 pp

Annulatie- EN ongevallenverzekering: + € 49,00 pp
Huur skimateriaal:

+ € 120,00 pp

Huur snowboardmateriaal:

+ € 120,00 pp

Opleg skipas 7 dagen Zillertal Superskipas: + € 32,50 pp
Opleg skipas 8 dagen Zillertal Superskipas: + € 62,50 pp

□
□
□
□
□
□

Persoon 2 Persoon 3 Persoon 4

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

Totaal Opties: ………………………………………. €

Algemeen totaal (= kostprijs reis + opties): ………………………………………. €

Naam: ……………………………………………….
Datum: ……………………………………………..
Handtekening: …………………………………..
U kan dit formulier opsturen naar het secretariaat van Sofoco (Ruddershove 4 - 8000 Brugge) of in campus Serruys
Oostende kan u dit deponeren in de brievenbus van de vriendenkring (verbindingsgang ziekenhuis – St. Jan t.h.v.
vestiaires).
Opgelet! Uw inschrijving is pas definitief na betaling van een voorschot van 150 € per persoon! Dit kan op rekening
068-2078180-79 met vermelding van Skireis + uw naam + aantal personen. Het restbedrag moet ten laatste op 6
weken voor vertrek (30 november 2016) op onze rekening staan! Europese overschrijving: IBAN BE58 0682 0781
8079 – BIC GKCCBEBB.
Nadat u bent ingeschreven is het niet meer mogelijk om te annuleren! Indien u een optionele annulatieverzekering
neemt kan u alleen met een geldige reden annuleren (ziekte of ongeval, sterfgeval tot in de tweede graad,
werkverlies, brand of diefstal). Zie de voorwaarden op http://www.europese.be
Busreis georganiseerd door Albion Tours - Lic. nr A1397
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