2020 Stubai Tirolerhof Initiator stage
Hotel: Tirolerhof ****
Skigebied: Stubai Gletscher, Oostenrijk
zo 27.10.19 tot za 02.11.19

Familiekamers

Wellness

Sneeuwzeker

Toffe hotelbar

Praktische informatie
- Hoogte skigebied: 982 - 3210m
- Aantal pistes: 120km
- Hoogte hotel: 1000m
- Brussel - Neustift: 887km
- Hoogte dorp: 1000m

Reis informatie
Vooraleer je kan deelnemen aan deze erkende initiatoropleiding ski van Sneeuwsport Vlaanderen, dien je te slagen voor een
toelatingsproef. Waar en wanneer deze proeven plaatsvinden in indoor skihallen vind je hier. Daarnaast kan je vaak een
toelatingsproef afleggen tijdens één van onze Kriski reizen indien er een A-trainer/ docent aanwezig is of tijdens onze Technische
Stage in november.
De initiatoropleiding bestaat uit 3 modules, de eerste 2 zijn theoretische gedeelten, module 3 gaat door in het buitenland.
Module 1: Algemeen gedeelte initiator
Module 2A: Disciplineoverschrijdende module Initiator Alpijns Skiën
Module 2B: Sporttechnische module Initiator Alpijns Skiën
Module 3: Didactisch- methodische module Initiator Alpijns Skiën in het buitenland.
Je hoeft niet persé eerst deel te nemen aan het theoretische gedeelte alvorens te starten aan Module 3.

Je hoeft niet persé eerst deel te nemen aan het theoretische gedeelte alvorens te starten aan Module 3.

Hotel Tirolerhof
Omringd door een indrukwekkend bergenlandschap vind je Alpenhotel Tirolerhof, waar gezelligheid en gastvrijheid centraal staan.
Voel je meteen thuis in ruime, comfortable kamers in typische Tiroler-stijl waar je kan genieten van een heerlijke nachtrust.
Alvorens de skidag tegemoet te gaan, kan je krachten opdoen aan het rijkelijke ontbijtbuffet.
Laat je bij het diner verwennen door een 4-gangen menu met keuzegerecht om van te watertanden.
Na het eten kan je nog terecht in de gezellige bar om de dag af te sluiten met een drankje.
Wie nood heeft aan ontspanning is hiervoor op de juiste plaats.
De wellness beschikt over 2 verdiepingen en 250m2 pure relaxatie voor lichaam en geest.
Kom tot rust in de verschillende sauna's, stoombad, whirlpool, ...
In dit hotel beleef je een wintersportvakantie zoals het moet zijn.

Stubai Gletscher
Achterin het Stubaital steken meer dan 3000 meter hoge graniettoppen boven het eeuwige ijs uit. Vier gletsjers, die in het Duits zo
mooi 'Ferner' heten, vormen samen het grootste skigebied in Europa dat het hele jaar open is.
Vier comfortabele gondels brengen je naar het centrale bergstation Elsgrat, dat 2900 m hoog ligt. Van daaruit kun je eventueel nog
verder naar boven. Twintig moderne liften en 120 km pistes met verschillende moeilijkheidsgraden zorgen voor afwisselende
afdalingen waar je nooit genoeg van krijgt.
Die afwisseling en de enorme oppervlakte maken van Stubai een skioord waar er voor elk wat wils is. Zo herbergt dit deel van de
Alpen speciale pistes voor carveskiërs, een uitgebreid snowboardpark en vijf bergrestaurants. In het gezellige skigebied Schlick
2000 is winterpret met de hele familie verzekerd. De skiliften in Neustift maken het perfecte plaatje compleet.

Prijzen
Volwassene

€ 728

Vanaf 3e bed op de kamer
tot 16-18 j

€ 648

Inbegrepen
Verblijf in 2-3 persoonskamers met douche/bad en wc
Halfpension
7-daagse Gletsjerskipas

Niet inbegrepen
OPGELET! Eerste lesdag wordt georganiseerd op zondag 20 oktober!
Locatie: Aspen - Wilrijk
Kostprijs: 30 EUR wordt aangerekend bij de reisbevestiging.

Huur skimateriaal, via SkiRent
Lokale verblijfstaksen (ca. 2,80 EUR pp/ per nacht vanaf 15j)
Cursusgeld voor leden Sneeuwsport Vlaanderen: + 299 Euro
Cursusgeld niet-leden Sneeuwsport Vlaanderen (bijkomende verzekering verplicht): + 329 Euro
Lidgeld sneeuwsportvlaanderen (optioneel): + 34 Euro

Annulatieverzekering: 25 EUR pp
Annulatieverzekering familie vanaf 4p: 100 EUR
Bijstandsverzekering mogelijk in jaarpolis
Vervoer naar de bestemming wordt gepland in onderling overleg met de deelnemers.

Links
Reis: www.kriski.be/stage-technische-initiator-trainer-b-slalom-buckles-heliski/initiatoropleiding-ski-herfstvakantiesneeuwsportvlaanderen-allerheiligen

