
 
 
 
 

 

Odijk, 27 september 2018 

Dit jaar gaat onze skireis nog 1(!) keer naar Pettneu. Dit dorpje ligt pal naast St Anton am Arlberg waar een schitterend 
skigebied ligt tot voorbij Lech! 
 
Het verblijf. 
We verblijven in Hotel Alpina van de fam. Falch in het centrum van Pettneu. Ziet er keurig uit allemaal. Grote eetzaal 
met in het midden een buffet: ’s ochtends ontbijtbuffet, ’s avonds salade- en dessertbuffet. Daartussen een 3 keuze 
menu. Een gezellige lounge en in het restaurant een grote bar. Ik heb in totaal 20 bedden gereserveerd. 
Er zijn 2 of 3 1-persoonskamers. Ik doe geen toezeggingen omdat het afhankelijk is van de inschrijvingen in hoeverre ik 
deze kan toewijzen. In principe is de reis op basis van indeling op een 2 persoonskamer. Klik hier voor wat foto's van het 
hotel deze zomer. Ik regel bij aankomst een extra ontbijt en bij vertrek het traditionele Apres~Ski avondmenu. 
 
De reis. 
We vertrekken vrijdagavond 25 januari 2019 rond de klok van 19.30 uur vanaf het Jaarbeursplein in Utrecht. Het vervoer 
gaat per luxe Royal Class Bus. Met wat mazzel hebben we als kleine groep toch weer een eigen bus. 
Het vertrek uit Pettneu zal op zaterdagavond 2 februari 2018, 20.00 uur zijn. Zondagochtend om ongeveer 09.00 uur zijn 
we dan weer terug op het Jaarbeursplein. 
 
Het skigebied. 
Eenmaal in St Anton hebben we een geweldig skigebied aan onze voeten. Het gebied is gezien de hoogte en ligging 
sneeuwzeker. De gebieden van St Anton tot aan Lech zijn allen met elkaar verbonden. 305 km gemarkeerde pistes en 
200 km piste in vrij gebied. De langste afdeling voert je van de Valluga (2811m) terug naar St Anton. Deze is 10,5 km 
lang met 1350m hoogteverschil. We zullen niet te kort komen denk ik zo. 
 
Skipassen. 
Een super skigebied vraagt ook een niet onaanzienlijke prijs voor een skipas. Voorlopig ga ik even uit van de 
keuzemogelijkheid van een 6, 7 of 8 daagse pas. Als je geboren bent voor 1945 gelden speciale prijzen. 
 
Skikursus. 
Wanneer je op les wilt, regelen we dat ter plaatse. Dit hoef je dus niet vooraf te melden of vooraf te betalen. 
 
Huur materiaal. 
Hiervoor moet je zelf zorgen.  
 
Annulerings-/reisverzekering. 
Zorg er voor dat je een annuleringsverzekering hebt. Heb je die niet al doorlopend kruis hem dan aan op het 
aanmeldingsformulier. Hetzelfde geldt voor een reisverzekering met wintersportdekking.  
 
Aantal deelnemers. 
Weet je nog iemand die mogelijk ook mee zou willen, aarzel dan niet en stuur deze persoon deze reisinformatie. 
 
Tenslotte. 
Misschien dat we ook dit jaar een paar nieuwe deelnemers mogen verwelkomen. De reis is niet-commercieel. Achteraf 
wordt er afgerekend met de werkelijke kostprijs. Die wijkt overigens minimaal af van de prijs op het aanmeldings-
formulier. 
 

Met deze reis ben je 10 dagen uit- en thuis waarvan je normaliter 
8 volle dagen op de skies kunt staan. Hoe efficiënter kun je het hebben? 
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Grüß	Gott	(toekomstige)	Après~Skiërs!	


