HOE INSCHRIJVEN?

→ door het inschrijvingsformulier volledig ingevuld te mailen/sturen naar Ieperse Sportanimatie, Leopold III-laan
18, 8900 Ieper. Na inschrijving bezorgen wij u een voorschotrekening van € 200 per persoon. De inschrijving is
pas definitief geldig na betaling van het voorschot.
→ het saldo wordt na het ontvangen van een rekening vóór 1 februari 2020 betaald door middel van overschrijving
op IBAN: BE68 0910 2142 7834 (BIC: GKCCBEBB) van Ieperse Sportanimatie met mededeling ‘ski 2020’.

Skivakantie

‘Ramsau am Dachstein’

vrijdag 3 april tot zondag 12 april 2020

LET WEL!
Indien een inschrijving door om het even welke reden afgezegd wordt, worden per persoon volgende kosten
aangerekend:
- vanaf 01/02/2020: € 100 annulatiekosten
- van 29 tot 14 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
- minder dan 14 dagen voor vertrek: 70% van de reissom
- minder dan 7 dagen voor vertrek of in geval van afwezigheid bij het vertrek: de totale reissom.

INFO:

Ieperse Sportanimatie, Stedelijk Sportcentrum, Leopold III-laan 18, 8900 Ieper.
tel. 057 239 400 - sportanimatie@ieper.be
-------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSSTROOK
Naam: ........................................................................................................................................................
Voornaam: ..................................................................................................................................................
Straat: .........................................................................................................................................................
Postnr. + gemeente: ....................................................................................................................................
Telefoon: ........................................................

Rijksregisternummer: .......................................................

E-mail: .......................................................................................................................................................
→ wenst skimateriaal:
		

indien ja, lengte: ...........................

→ wenst skilessen:
		

▫ ja ▫ neen / snowboardmateriaal: ▫ ja ▫ neen
schoenmaat: ............................

▫ ja ▫ neen / snowboardlessen: ▫ ja ▫ neen

indien ja, niveau:
▫ nooit geskied/ gesnowboard
▫ beginnelingen (vb. 1 week geskied/gesnowboard)
▫ half-gevorderden (enkel voor ski)
▫ gevorderden (enkel voor ski)

datum: ...........................................................

handtekening: ..................................................................

De Ieperse Sportanimatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade of onregelmatigheden welke ten gevolge van overmacht
aan de deelnemers wordt veroorzaakt. Aldus ontstane extra kosten vallen ten laste van de reisdeelnemer.

Meer info:
Leopold III-laan 18 | 8900 Ieper
tel. 057 239 400 | sportanimatie@ieper.be

RAMSAU AM DACHSTEIN

Ramsau, een ‘gemütliches’ dorpje 1.200 m boven de zeespiegel, gelegen aan de voet van de ‘Dachstein-gletscher’
in het Oostenrijkse Steiermark, het groen/witte hart van Oostenrijk. Grüss Gott en hartelijk welkom in de ‘Region
Schladming-Dachstein’, de ‘Wereldkampioenenregio’ met 9 wintersportgebieden, dag- en nachtrodelen,
snowboard-action met halfpipe en funpark.
Ramsau am Dachstein, Planai, Hochwurzen, Hauser Kaibling, Reiteralm, Fageralm, Galsterbergalm en Stoderzinken
bieden je in totaal 109 kabelbanen en liften met samen meer dan 223 km geprepareerde afdalingen. Bovendien
maakt deze regio deel uit van het grootste Oostenrijkse skiverband ‘Ski amadé’ met in totaal 860 km pisten en 270
kabelbanen/liften. Begin december dit jaar gaat de nieuwe hypermoderne ‘Planai Gondelbahn’ open.
Schladming met de Planai (1.894 m) was van 4 t.e.m. 17
februari 2013 voor de tweede keer het strijdtoneel voor de
Wereldkampioenschappen Alpijns Skiën. Op 28 januari 2020 is er
‘The Nightrace Schladming’ op de beroemde finishhelling van de
Planai, de wereldbekerwedstrijd nachtslalom voor heren.
Info: www.thenightrace.at.
Bij Schladming botsen twee geologische werelden tegen
elkaar. Het machtige kalksteengebergte van de Dachstein staat
er indrukwekkend in contrast met het oergesteente van het
Tauernmassief. Planai, Reiteralm, ... maar vooral de Dachstein-gletscher (3.000 m) zelf, zijn belangrijke troeven
voor sneeuwzekere pisten. Skiën en zonnen gaan zowel ‘s winters als ‘s zomers hand in hand op dit immense
sneeuwplateau. Bovendien bieden 220 km ‘langlauf-loipen’ de meest fervente langlaufer alle mogelijkheden. In
1999 vonden in Ramsau de ‘Wereldkampioenschappen Noors-Skiën’ plaats.
Naast de vele ski- en langlaufmogelijkheden biedt Ramsau jou ook een heleboel ontspanningsvormen gaande van
een rit met een paardenslee, wandelen in de diepe sneeuw, zwemmen, tot het niet te missen ‘Mondscheinrodlen’.
In Ramsau verblijven we in hotel ‘Almfrieden****’. Een typisch in Oostenrijkse stijl opgetrokken hotel met sauna,
whirlpool en verzorgde kamers en een heerlijke keuken. Voor de kinderen is er een leuke speelruimte.

PERIODE

Van vrijdag 3 april tot zondag 12 april 2020 (eerste week van de paasvakantie)
Vertrek:
vrijdag 3 april 2020 om 20.30 uur aan het Stedelijk Sportcentrum,
Leopold III-laan 18 te Ieper.
Terug:
zondag 12 april 2020 omstreeks 9.30 uur aan het Stedelijk Sportcentrum.

WIE

Voor alle sportievelingen vanaf 16 jaar, lid van de Ieperse Sportanimatie(*)
Kinderen -16 jaar vergezeld van hun ouder(s) worden eveneens toegelaten.
(*) een lidkaart van de Ieperse Sportanimatie kost slechts € 2,50 (familiekaart: € 7,50)

PRIJS: € 885
BEGREPEN IN DEZE PRIJS:
→ de reis heen en terug + de verplaatsingen ter plaatse met eigen luxe-autocar uitgerust met bar, video en toilet.
→ het verblijf in hotel ‘ALMFRIEDEN****’ in Ramsau:
		 - VOLPENSION vanaf zaterdagmiddag t.e.m. het avondmaal op zaterdag 11/04/20.
		 - 2, 3 of 4 persoonskamers met TV, douche/bad, lavabo en toilet op de kamer.
→ huur skimateriaal (= ski’s-carve, skistokken, skischoenen) + verzekering tegen breuk.
Voor kinderen jonger dan 14 jaar ook skihelm.
→ skipas:
6-dagenpas volwassenen (vanaf zondag t.e.m. vrijdag)
				
7-dagenpas kinderen (vanaf zondag t.e.m. zaterdag)
→ skilessen in het Nederlands, 6 dagen, voor kinderen (vanaf 6 jaar = geboren 2014 of vroeger) en volwassenen:
		 - nooit geskied: 4 uur per dag.
		 - beginnelingen: 2 uur per dag.
		 - half-gevorderden: 2 uur per dag.
		 - gevorderden: 2 uur per dag.
Voor kinderen die al vlot kunnen skiën is er begeleid skiën voorzien.
→ bij voldoende belangstelling worden er ook snowboardlessen gegeven, 6 dagen, vanaf 9 jaar
(geboren 2011 of vroeger)
→ gebruik sauna, whirlpool, fitness, TV/video en ping-pongtafel… in het hotel.
→ opvang en begeleiding: van bij het opstappen op de bus tot de terugkeer op zondag. Wij staan o.a. in voor:
de kamerverdeling, het helpen bij het aanpassen van het skimateriaal, het oplossen van allerlei praktische
problemen...
→ alle taksen: btw, fooien

NIET INBEGREPEN:
→
→
→
→

maaltijden en dranken tijdens de heen- en terugreis.
dranken bij middag- & avondmaal
toeslag huur snowboardmateriaal (snowboard + schoenen) = € 45,00
ongevallen- en repatriëringsverzekering.
Inlichtingen i.v.m. ongevallen- en repatriërings- verzekeringen kunnen in het Stedelijk Sportcentrum
bekomen worden.

KORTINGEN:

→ eigen skimateriaal:
€ 45 (geen korting voor skischoenen of ski’s alleen)
→ niet-skiërs: 			
€ 200 (krijgen geen skipas. Korting niet geldig voor kinderen)
→ langlauf: 			
€ 140 (krijgen geen skipas, wel materiaal. Korting niet geldig voor kinderen)
→ jongeren geboren 2001-2002-2003: € 60,00
→ kinderen vergezeld van hun ouders:
		 - geboren 2004 t.e.m. 2008:
€ 230
		 - geboren 2009 t.e.m. 2012:
€ 330
		 - geboren 2013 of later:
€ 725
		 (slechts geldig indien de kamer gedeeld wordt met de ouders)
→ eigen vervoer: geen korting (plaatsen bus = plaatsen hotel)

