
 
 

 

 
 

 
 

 

Wintersportreis  – van 20 tot 29 januari 2023 – Gerlos 
 

We zijn blij dat we jullie het komende winterseizoen weer een mooie wintersportreis kunnen 

aanbieden. 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 ….. de voorpret kan beginnen! 

 

Wanneer en waar naar toe? 

De reis is gepland van vrijdag 20 januari tot zondag 29 januari met bestemming Gerlos. Het dit 

gezellige dorp op 1200 meter vormt samen met Zell am Ziller en Königsleiten het hart van de 

Zillertal Arena. Verder in deze nieuwsbrief vertellen we je meer over het hotel, het skigebied, de 

wandelmogelijkheden en het dorp Gerlos.   

 

We reizen met de bus 

We reizen met een royal class bus van Sunweb van Gouda naar Gerlos. Vertrek op vrijdag 20 januari 

aan het einde van de dag, terug op zondag 29 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. Bij aankomst in Gerlos 

staat er een lekker ontbijt voor ons klaar en kan de vakantie echt beginnen. De terugreis begint 

zoals gebruikelijk na het diner op zaterdag 28 januari. Zondag 29 januari zijn we in de loop van de 

ochtend weer in Gouda terug.  

 

Hotel 

We verblijven in het *** hotel Elisabeth/Oberwirt. Daar kunnen we beschikken over 15 

tweepersoonskamers en 6 eenpersoons kamers. Dit hotel is van alle gemakken voorzien. Het hotel 

(verbonden met Oberwirt) is sfeervol en ligt centraal in Gerlos. Dat wil zeggen op korte loopafstand 

(200 m) van het dorp en de dichtstbijzijnde lift (200 m). Zo ben je ’s morgens niet lang onderweg 

voordat je je eerste afdaling kunt maken. De kamers (keuzemogelijkheden op de website bij 

aanmelden) zijn verzorgd ingericht. Het hotel heeft een zwembad, sauna, Turks stoombad en 

mogelijkheden om een massage te boeken. ’s Morgens begint de dag goed met een ontbijtbuffet en 

’s avonds is er een 4-gangen keuzediner met saladebuffet. Het hotel heeft gratis Wi-Fi in de 

openbare ruimten. Klik hier om de eigen website van het hotel te bekijken, of hier voor de 

omschrijving op de website van Sunweb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hotelurlaub-gerlos.com/
https://www.sunweb.nl/wintersport/oostenrijk/zillertal/zillertal-arena/gerlos/gasthof-oberwirt?Participants%5B0%5D%5B0%5D=1992-03-20&Participants%5B0%5D%5B1%5D=1992-03-20&Participants%5B0%5D%5B2%5D=1992-03-20&Participants%5B0%5D%5B3%5D=1992-03-20&Duration%5B0%5D=8%2C10&Mealplan=HP&Month=2023-03-01&TransportType=SelfDrive&Allocation=2
http://www.ski-mh.nl/


Gerlos en de ligging van het hotel 

Het hotel ligt dichtbij de liften en het centrum met een flink aantal winkels, restaurants en bars. 

Alles is binnen een straal van 200 meter lopend te bereiken. Het dorp is bruisend en bekend om de 

zeer levendige après-ski. Voor wie dat te druk is, biedt het hotel voldoende 

ontspanningsmogelijkheden. Voor een wandeling door het dorp met een drankje bij een open haard 

of op een terras leent het centrum van Gerlos zich ook uitstekend. Kortom: de drukte kun je 

opzoeken, de rust ook.  

 

Skigebied 

Het skigebied Zillertal Arena biedt zo’n 147 km aan pistes. Voldoende blauwe en rode en een paar 

zwarte, moeilijkere afdalingen. Er zijn genoeg gezellige berghutten en restaurants voor koffie en 

lunch. De dorpen Gerlos, Zell Am Ziller en Königsleiten zijn door liften met elkaar verbonden maar 

het gebied van Gerlos Platte / Hoch Krimml is ook goed te bereiken vanuit Königsleiten (alleen weg 

oversteken). Hieronder een kaartje maar hier kun je de kaart nog beter bekijken. 

 

 
 

Liever wandelen? 

De laatste jaren zijn er steeds meer wintersportliefhebbers die de latten aan de wilgen hebben 

gehangen, de gezelligheid niet willen missen en graag meegaan om winterwandelingen te maken. 

Ook dat kan goed in Gerlos en omgeving. Er zijn veel gemarkeerde wandelroutes. Korte en wat 

langere tochten. Hier kun je alvast meer lezen over winterwandelen in Gerlos en de zogenaamde 

zijdalen.  

Winterwandelen in Gerlos | Zillertal ARENA 

Gerlos voor de niet skiër – 5 x wandelen in de sneeuw (chantalopreis.nl)    

Winterwandelen | Hotel Central Gerlos (central-gerlos.at)  

Kies je voor wandelen zonder skipas, dan kun je dit aangeven bij je aanmelding en betekent dit korting op de 

reissom.  

 

Wandelinformatie vooraf? 

Naast wandelen zijn er andere dagtochten/excursies mogelijk. Als een flink aantal wandelaars zich 

aanmeldt en er is behoefte aan, dan heeft Roos Boogaard aangeboden om van tevoren wat wandel- 

en excursie-informatie voor deze deelnemers te verzamelen. Dat betekent dat je beter weet wat de 

mogelijkheden zijn naast skiën en dat je min of meer voorbereid bent. Dat scheelt uitzoekwerk ter 

plekke. Meer informatie volgt zodra we meer inzicht hebben in de deelname van niet-skiërs. Alvast 

/Users/peterboogaard/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/078AAFF8-0859-4E0B-8632-DA2DFF480B16/ZilleralArena-Winterpanorama-2021.jpg%20(2923×2066)%20(wintersport.nl)
https://www.zillertalarena.com/nl/gerlos/winter/winterwandelen/
https://chantalopreis.nl/gerlos-voor-de-niet-skier-5-x-wandelen-in-de-sneeuw/
https://www.central-gerlos.at/nl/sport-actief/winterwandelen/


een tipje van de sluier … Veel wandelingen beginnen op korte afstand van het hotel en vlakbij is ook 

de halte van de regionale bus voor andere uitstapjes …  

 

Wat kost het en hoe kun je aanmelden? 

De prijs voor deze reis, de keuzemogelijkheden, toeslagen en kortingen kun je vinden op onze reis 

pagina op de website. Ga je mee? Meld je dan met dit inschrijfformulier aan en wacht niet te lang. Het 

aantal eenpersoonskamers is beperkt dus wil je graag privacy, schrijf dan gelijk in. Zo heb je een 

grotere kans op de kamer van jouw keuze. 

 

Over Sunweb 

Sunweb is onze reisorganisatie en is aangesloten bij de ANVR, SGR en SGRZ en het 

calamiteitenfonds. Meer informatie kun je hier vinden: 

Keurmerken 

Annuleringsverzekering 

Reisverzekering 

 

Reis- en annuleringsverzekering 

Het afsluiten van een goede reisverzekering (met wintersportdekking) en annuleringsverzekering is 

je eigen verantwoordelijkheid. We adviseren je om de voorwaarden van je reis- én 

annuleringsverzekering vooraf zorgvuldig door te lezen om teleurstelling achteraf te voorkomen. Bel 

bij vragen of twijfel de verzekeringsmaatschappij. Zie ook hieronder. 

 

Covid-19, we moeten het bespreken 

Het virus is niet weg dus we moeten rekening houden met alles en moeten het ook hier bespreken. 

Ook al hebben we er schoon genoeg van. Op dit moment gelden er geen restricties voor inreizen en 

verblijf in Oostenrijk. Met uitzondering van het dragen van een mondkapje op sommige openbare 

plekken/openbaar vervoer. Hopelijk blijft dat zo, maar zeker is dat niet. We raden jullie aan om de 

website van de Rijksoverheid in de gaten te houden. Wij houden de voorwaarden voor inreizen en 

maatregelen ter plekke (en eventuele aanpassingen) ook in de gaten en houden jullie op de hoogte 

via onze website. 

 

Voorwaarden en risico’s 

Mogelijk zijn er weer voorwaarden voor vaccinaties of testen waaraan je moet voldoen. Alle kosten 

voor eventuele vereiste testen en annuleringskosten als gevolg van niet voldoen aan de eisen zijn  

voor eigen rekening. Ook zou het kunnen gebeuren dat je tijdens de reis besmet raakt en ter 

plaatse of bij terugkeer in quarantaine moet. Dat laatste kan ook het geval zijn voor de hele groep 

als er één of meer deelnemers besmet zijn. Dat is dan een risico dat je zelf draagt. De vereniging 

kan deze risico’s niet dragen. Ook raden wij je aan je daarvoor, voor zover en zo goed mogelijk, te 

verzekeren en als dat niet kan, om je daarvan bewust te zijn voordat je boekt. 

 

Vragen of meer info? 

Tenslotte.. we hopen op een groot aantal aanmeldingen van zowel skiërs en winterwandelaars nu we 

weer een mooie reis hebben uitgezocht voor een – in een tijd waar alles zo veel duurder wordt – 

goede prijs. Wij verheugen ons in ieder geval op weer een hele gezellige winterreis. 

 

Heb je nog vragen over de reis of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Piet Nieuwveld 

via info@ski-mh.nl of bel 0182 – 378434. 

 

Piet Nieuwveld en Roos Boogaard 

https://www.ski-mh.nl/reizen/
https://forms.gle/3rwQkXazZ2RTA4gF8
https://www.sunweb.nl/keurmerken
https://www.sunweb.nl/verzekeringen#Sunweb annuleringsverzekering
https://www.sunweb.nl/verzekeringen#Sunweb reisverzekering
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.ski-mh.nl/
mailto:info@ski-mh.nl?subject=Mijn%20vraag%20over%20de%20wintersport%20reis%20aan%20Piet%20is:

