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              SKIREIS REBEL 2020 
 
                                                  31 augustus 2019  
Beste sport/skivrienden, 
 
Na het succes van afgelopen jaren, organiseert de sportschool dit jaar 
wederom een skireis. Deze reis is zowel voor leden als voor niet leden.  
Dit gaan we doen van vrijdagavond 6 maart tot zaterdagochtend 14 maart.  
We gaan naar het Zillertal in Oostenrijk; het Zillertal omvat meerdere 
skigebieden.(www.Zillertal.at) 
De bekendste zijn: Hochzillertal, Gerlos, Mayerhofen en Zell am Ziller. 
We verblijven in Hotel Rissbacherhof( www.Rissbacherhof.at ) in het plaatsje 
Stumm. 
Omdat wij als groep het hele hotel afhuren, beschikken wij over verschillende 
soorten kamers. Alle kamers zijn voorzien van toilet en douche/bad. 
 
 
De skireis kost € 955,-  All-In    
 
All-in betekent: * skipas voor 6  dagen voor het gehele gebied. 
    * skiles voor 4 dagen, 4 uur per dag. 
    * skimateriaal voor 6 ½  dag. 
    * Hotel Halfpension voor 6 dagen, keuzemenu. 
    * Royal-Class bus; deze blijft ter plaatse. 
 
Voorwaarden: 
 
1. U krijgt reductie voor;  * eigen ski’s  € 70,-                           
                            * eigen skischoenen € 50,- 
                            * eigen vervoer € 110,- (mits de bus vol is) 
2. Een annuleringsverzekering dient u zelf af te sluiten. 
3. Gelieve uw aanmelding zo spoedig mogelijk op te sturen of mailen. 
4. U dient bij uw aanmelding een aanbetaling van € 100,- te voldoen. 
   Het resterende bedrag (door uzelf te berekenen!)dient u vóór 31 december  
   te betalen. 
   Alle bedragen kunt u storten op: 
         Rabobank Huizen 
  t.n.v. A.M.Krijnen Sportbureau Dumoulinkazerne 
  IBAN nummer: NL43 RABO 0385 2919 14 
5. Ik stel dit jaar geen instructeur beschikbaar voor mensen, die nog nooit  
   op ski’s hebben gestaan. Dit betekent dat u minimaal enige                
   ervaring moet hebben. 
6. Heeft u nog kennissen of vrienden die mee willen, dan graag. 
7. Verdere info over de reis ontvangt U rond eind januari. 
 
Vertrek: vrijdag 6 maart 2020 om 20.00 uur vanaf Sportschool Rebel, in de 
loop van de volgende morgen arriveren wij bij het hotel. De terugreis is 
vrijdagavond na de maaltijd, aankomst op zaterdag 14 maart rond 09.00 uur. 
  
NB: Wanneer u zeker wilt zijn van een plek dient u zich tijdig op te geven. 
 
Sportieve groet, 
 
Sportinstituut Rebel 


