
 
 

 

Eindelijk! We gaan weer naar de sneeuw in januari! Het kan weer en het mag weer, maar toch een kleine slag om de 
arm omdat we niet weten hoe dat vervelende Coronavirus zich gaat gedragen. We gaan naar Wirl (Galtür) naar Christa 
en haar team van Gasthof Alpkogel. 
 
Corona. 
We zullen ons aan de huidige Oostenrijkse Coronaregels moeten houden. In januari kunnen die anders zijn dan nu. Dit 
betekent in het kort dat we bij aankomst in het hotel onze internationale QR-code moeten laten zien. De rest van ons 
verblijf in het Gasthof hoeft dat niet meer. Verder moeten we in de skibus, voor de lift en in de lift een PPF2-mondkapje 
dragen en voor de restaurants geldt een registratieplicht. 
 
Het verblijf. 
We verblijven in Gasthof Alpkogel van de fam. Leitner op basis van Half Pension: ’s ochtends ontbijtbuffet, ’s avonds 
salade- en dessertbuffet. Daartussen een 3 keuze menu. Bij aankomst is er een extra ontbijt en bij vertrek het 
traditionele Apres~Ski avondmenu. 
Christa heeft voor ons 25 bedden gereserveerd. In principe is de reis, ook nu, op basis van indeling op een 2 
persoonskamer.  Er zijn slechts een paar 1-persoonskamers beschikbaar. Ik doe geen toezeggingen omdat het 
afhankelijk is van de inschrijvingen in hoeverre ik deze kan toewijzen.  
 
De reis. 
We vertrekken vrijdagavond 21 januari 2022 rond de klok van 19.30 uur vanaf het Jaarbeursplein in Utrecht. Althans als 
dat dan nog mogelijk is. Ze zijn daar druk aan het werk. Maar dat is voor later. 
Het vervoer gaat per luxe Royal Class Bus. Met wat mazzel hebben we als kleine groep een eigen bus. 
Het vertrek uit Galtür zal op zaterdagavond 29 januari 2022, 20.00 uur zijn. Zondagochtend om ongeveer 08.00 uur zijn 
we dan weer terug op het Jaarbeursplein. 
 
Het skigebied. 
Ischgl heeft een fantastisch skigebied met voor iedereen wat wils (239km, 45 liften). We zullen zeker niet tekort komen. 
Eind januari is het nog niet zo druk, dus geen lange wachtrijen voor de liften of in de restaurants. Natuurlijk maakt je het 
rondje via Samnaun in Zwitserland. Galtür heeft een eigen klein skigebied met de lift voor de deur van het Gasthof. De 
skibus naar Ischgl heeft haar eind-/beginhalte voor het Gasthof. We hebben daardoor altijd zitplaatsen in de bus. 
 
Skipassen. 
Een super skigebied vraagt ook een niet onaanzienlijke prijs voor een skipas. De skipasprijzen zijn wederom gestegen 
ten opzichte van 2 jaar geleden. Het is niet anders. Ben je 63 jaar of ouder dan betaal je voor een seniorenpas. 
 
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. 
Ik regelde dat voorheen ook. Echter de laatste jaren is hier minimaal gebruik van gemaakt. Dit zul je in het vervolg zelf 
moeten regelen. 
 
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 er 8 op de skies kunt staan!  
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Grüß	Gott	(toekomstige)	Après~Skiërs!	

 


