Wintersportreis – van 21 tot 30 januari 2022 – Arabba, Italië
Ook aanstaand winterseizoen heeft onze vereniging weer een mooie wintersportreis op haar programma. In deze
speciale editie van de nieuwsbrief kun je lezen wanneer we gaan, waar we naar toe gaan en hoe je kunt
inschrijven. Lees snel verder …..
Wanneer en waar naar toe?
De reis staat gepland van vrijdag 21 januari tot zondag 30 januari, 2022. We gaan dit keer weer naar Italië. En wel
naar Arabba in het mooie skigebied Arabba/Marmolada. Het gebied heeft een dikke 60 kilometer aan skipistes en
maakt deel uit van Dolomiti Superski, het bekende mega-skigebied met in totaal 1200 km aan pistes. Arabba ligt
ook aan de Sella Ronda, de beroemde skitocht rondom het Sella massief. Hier kun je er meer over lezen.
We reizen met een pendelbus
We reizen met een royal class bus van Sunweb van Gouda naar Arabba. Vertrek op vrijdag 21 januari aan het
einde van de dag, en terug op zondag 30 januari in de loop van de ochtend. In de bus heb je voldoende
beenruimte en een stoel die in de slaapstand kan. Ook is er een toilet en koffie en thee aan boord. De bus stopt
een aantal keren om de benen even te strekken
Hotel
We verblijven net als in 2018 in het *** hotel Olympia. We hebben de beschikking over 19 twee persoonskamers, 2
twee persoonskamers in gebruik als eenpersoonskamer en één driepersoonskamer. Dit hotel is van alle gemakken
voorzien. De kamers zijn traditioneel en knus ingericht. Voor wat ontspanning na een intensieve dag kun je even
fijn bijkomen in de sauna en jacuzzi of jezelf verwennen en een heerlijke ontspannende massage boeken. In het
gezellige restaurant kun je ’s morgens genieten van een ontbijtbuffet en ’s avonds van een 4-gangen Italiaans diner
met saladebuffet. Het hotel heeft gratis Wi-Fi. Klik hier om het hotel te bekijken.
Arabba en de ligging van het hotel
Hotel Olympia in Arabba is heerlijk rustig gelegen met uitzicht op de bergen. De pistes en het centrum zijn op
loopafstand. Binnen enkele minuten zit je in de skilift en kan je dag op de piste beginnen. Het hotel heeft bij de
skilift een eigen beveiligde skiberging zodat je op je wandelschoenen naar de lift kunt lopen. Het dorp heeft een
kleine kern met een kerk, een supermarkt, bakker en enkele sportzaken. Er is een plaatselijke kroeg waar na het
skiën wat gedronken kan worden maar een bruisende après-ski zal je hier niet vinden. Je zit hier echt aan de
Italiaanse kant van het Sella-massief.
Skigebied
Het skigebied Arabba heeft een dikke zestig km aan pistes maakt deel uit van Dolomiti Superski, het bekende
mega-gebied. Het ligt ook aan de Sella Ronda, de beroemde skitocht rondom het Sella massief. Alle liften zijn te
gebruiken met de Dolomiti Superskipas. Op de pistes
kun je heerlijk eten. Vanuit het dorp gaan de liften
drie kanten op. Een lift geeft aansluiting op de meer
dan 3000 meter hoge Marmoladagletsjer. Met de
andere twee liften kun je opstappen voor de Sella
Ronda. De Sella Ronda is een begrip, en hiervoor
kun je nauwelijks gunstiger zitten dan in Arabba.
Langs de ene kant van het dorp ski je naar Corvara
(Alta Badia) over redelijk eenvoudige pistes (veel
blauw). Langs de andere kant ga je richting Canazei
en Wolkenstein (Selva) over doorgaans meer rode
en zwarte pistes. Je kunt de hele ronde in één dag
tijd links- of rechtsom doen rond het Sella massief.
Mogelijkheden genoeg dus voor de fanatieke
tochtenskiërs onder ons. Klik op het kaartje hieronder voor een goed beeld van het skigebied van Arabba. Wil je
meer zien van het Super Dolomiti skigebied en alle mogelijkheden? Klik dan hier.

Wat kost de reis?
De prijs van deze 10-daagse wintersportreis met busreis, verblijf 7 nachten op basis van half-pension,
toeristenbelasting en de Super Dolomiti skipas voor 7 dagen is:
-

met verblijf in een 2-persoonskamer € 1240 per persoon (inclusief toeristenbelasting)
met verblijf in een 2-persoonskamer in gebruik als eenpersoonskamer € 1415 per persoon (inclusief
toeristenbelasting)
met verblijf in een 3-persoonskamer in gebruik als eenpersoonskamer € 1225 per persoon (inclusief
toeristenbelasting)
Korting skipas: senioren geboren voor 9 december 1956 €25
Extra dag skipas (aankomst zaterdag, dus in totaal 8 dagen senioren geboren voor 9 december 1956 €25
Extra dag skipas (aankomst zaterdag, dus in totaal 8 dagen) € 45
Korting geen skipas € 309

Zoals jullie gewend zijn hoort er ook weer een lekker ontbijt bij aankomst en een diner bij vertrek bij.
Aanmelden
Op onze website kun je ook alle reisinformatie nog terugvinden. Ga je mee? Meld je dan met dit inschrijfformulier
aan. Vergeet ook niet aan te geven of je op de dag van aankomst wilt skiën en dus een extra dag skipas wilt.
Over Sunweb
Sunweb is onze reisorganisator en is aangesloten bij de ANVR, SGR en SGRZ en het Calamiteitenfonds.
Meer informatie kan je hier vinden:
Keurmerken
Annuleringsverzekering
Reisverzekering
Corona maatregelen
Er is een vaccinatiebewijs of een negatieve test nodig. De regels hiervoor veranderen natuurlijk steeds. Het beste
is om regelmatig de informatie van de rijksoverheid te bekijken. Gebruik hiervoor deze volgende link:
Zeer waarschijnlijk zullen vervoermaatschappijen, hotels ter plaatse, doorreizende landen en eventuele anderen
eisen stellen m.b.t. coronapas en/of aanvullende testen. Eventuele kosten zijn voor eigen rekening van de
reisdeelnemers. Dat geldt ook voor eventuele extra kosten op de reisbestemming als gevolg van
coronamaatregelen, besmet raken, opname in ziekenhuis, langer verblijf en dergelijke, die niet door de eigen reisof annuleringsverzekering worden gedekt.
In het algemeen kan worden aangenomen dat als er eisen zijn t.a.v. vaccinatie of testen waaraan niet wordt
voldaan, deelname aan de reis helaas niet kan plaatsvinden. Alle kosten voor eventuele vereiste testen en
annuleringskosten als gevolg van niet voldoen aan de corona-maatregelen, zijn voor rekening van de deelnemer.
Wij adviseren alle reisdeelnemers dringend om de voorwaarden van de eigen reisverzekering én
annuleringsverzekering vooraf zorgvuldig door te lezen, om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Bel bij vragen
of twijfel even je reisverzekering.
Vragen of meer info?
Heb je nog vragen over de reis of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Piet Nieuwveld via info@skimh.nl of bel 0182 – 378434.

Piet Nieuwveld
Roos Boogaard

