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Hotel Edelweiss Pfunds

Mol, 3 september 2013.
Beste wintersportvrienden,

Zoals ieder jaar is hier het programma van de sektie Wintersport voor het nieuwe seizoen 2014.
Traditiegetrouw gaan we ook dit seizoen zeker weer naar unserer zweite Heimat, het alom bekende "Bergwell hotel
Dorfschmiede" in Sankt Johann/Tirol, van 18/01 tot 25/01/2014. Eén week halfpension tegen € 415 / pp, inclusief het
volledige Bergwell programma: Sauna - Dampbad - Verwarmd buitenzwembad - Kleur en kruidenbad - Magneetveld Kracht energie - Licht en geluid - Solarium - Fitnes – Huttewandeling met fakkel en gluhwein, enz !!!
Voor de weekendtrip trekken we na het grote succes van vorig jaar en op vraag van vele deelnemers, opnieuw naar PFUNDS.
We trekken weer naar hotel EDELWEISS, dat we helemaal hebben afgehuurd. Dit dorp is gelegen op minder dan 20
busminuten van volgende skigebieden die we naargelang de omstandigheden kunnen aandoen :
SERFAUS,ISCHGL/SAMNAUN, NAUDERS, FENDELS en de KAUNERTALER GLETSCHER. Meer dan 360 km. Pistes en 69
liften !! Vorig jaar verkenden we voor het eerst het gebied SERFAUS/FISS/LADIS. Daar we dit nog lang niet helemaal
hebben verkend, is het de bedoeling om daar volgent jaar terug naartoe te trekken. De voorbereidingen voor de “mobiele
après-ski party” op de bus, wanneer we s avonds terugkeren naar het hotel, zijn reeds volop aan de gang. Helm verplicht
!.Wie vroeger naar het hotel wil terugkeren of ‘s morgens later wil vertrekken, kan terecht op de skibusverbindingen die
regelmatig rijden. We vertrekken op ZATERDAG 15/03/2014 en keren terug op donderdagmorgen 20/03/2014. Dit alles voor
de prijs van 495 eur/pp. , inclusief half-pension en een 4-dagen skipas voor het hele gebied. Schrijf hiervoor tijdig in want er
zijn al heel wat boekingen voor deze reis.
Al wie geïnteresseerd is in deze reizen kan zich vanaf nu al opgeven bij één van de onderstaande organisatoren. Degene die al
mondeling hebben toegezegd dienen dit normaals aan ons te bevestigen op onderstaande e-mailadressen. Een officiële
inschrijving met betaling van een voorschot van 150 euro/pp is echter wel verplicht, u kan overschrijven op ons rekening
nummer 646-1014494-82 IBAN nr. BE25 6461 0144 9482 Bic/swift code : BNAGBE BB met vermelding “voorschot + uw
naam(en) + reis”.

Koen Vos 0471 561 654
K.Vos@dlbank.Be

Jef Peeters 0476 489268
jozef.peeters14@pandora.be

John Lauwers 014 426047
lauwers.john@skynet.be

P.S. Gelieve uw e-mailadres (en wijzigingen) mee te delen zodat wij jullie voortaan elektronisch kunnen berichten!

BERGWELL HOTEL DORFSCHMIEDE **** in ST. JOHANN in TIROL
van zaterdag 18 tot zaterdag 25 januari 2014
7 dagen in halfpension voor € 415 / per persoon
Voor de meesten natuurlijk gekend, maar toch even herhalen: dit prachtige viersterrenhotel ligt vlak in
het centrum van één van de mooiste dorpjes van Tirol, http://www.st.johann.tirol.at/ op ± 300 m van de
hoofdlift, alle kamers hebben toilet en bad/douche, de meesten hebben een terras, het hele Bergwellprogramma is inbegrepen, een zeer uitgebreid ontbijtbuffet, meerkeuzediner met vier gangen plus
saladebuffet, gratis lekkere snacks om vier uur als je van de piste terugkomt, buiten zwemmen in een bad
met water van 28° tot 30°, allerlei activiteiten ingericht door het hotel http://www.hotel-dorfschmiede.at/
... onze leden krijgen 20% vermindering op huur skimateriaal bij Noichl.
In principe gaat ieder met eigen vervoer, maar indien gewenst kan Nuclea Wintersport ook voor U een
plaats reserveren op een luxe snowbus. Vraag inlichtingen aan de organisatoren!

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*“ HOTEL EDELWEISS **** PFUNDS “
van zaterdagavond 15 maart tot donderdagmorgen 20 maart 2014
(vier dagen skiën – drie overnachtingen)
€ 495 / per persoon, 4 dagen skipas inbegrepen
Dit jaar gaan we naar Pfunds. http://www.tiroler-oberland.com We logeren in een gezellig familiehotel ,dat we helemaal
hebben afgehuurd. Vanuit Pfunds kunnen we op minder dan 20 minuten 3 TOPskigebieden met ronkende namen bereiken :
ISCHGL/SAMNAUN, NAUDERS, FENDELS? SERFAUS en de KAUNERTALER GLETSCHER. Meer dan 360 km.
Pistes en 69 liften !! We beloven voor elke dagelijkse terugreis ambiance met een “bus après-ski” !. Meer info over ons hotel
Edelweiss vind je op www.edelweiss-pfunds.com

Deze reis kost 495 eur / pp, waarin is inbegrepen: de 4dagen skipas, de

reis met een ****luxe bus van Carolus http://www.carolus.be/ , drie overnachtingen en halfpension (uitgebreid ontbijtbuffet
en drie gangen diner), ontbijt bij aankomst en avondmaal vóór het vertrek,. En niet te vergeten de borrels en wafels in de bus!

Bezoek onze internet sites op: http://www.nuclea.be/
Koen Vos +32 478296097

en

Jef Peeters +32 476489268

http://users.skynet.be/nuclea-ski/info.htm
John Lauwers +32 14426047

