2018 Ski- en Snowboard Club Lorentz Casimir
25 jaar
Vrienden van de sneeuw en de sport !!
Geachte Ouders, Beste Leerlingen,

De herfstvakantie is voorbij, de winter komt eraan, tijd om de voorbereidingen te starten voor onze jaarlijkse
skireis. Na vierentwintig succesvolle wintersportvakanties in Tsjechië en Oostenrijk is de bestemming dit jaar
weer het schitterend gelegen Berggasthof Bottinghaus in het skigebied Schladming Dachstein.
De skiweek vindt plaats in de voorjaarsvakantie van vrijdag 9 – 16 februari 2018 en valt formeel buiten het
lesprogramma van de school. We handhaven echter dezelfde regels als op de buitenlandse reizen, en alleen
leerlingen vanaf de tweede klas van het Lorentz Casimir Lyceum kunnen inschrijven. De leiding is in handen
van Drs. H. Bolk, Ir. B. Friesen en Mw. L. den Boogert in samenwerking met Grevink Reizen.
Skigebied Dachstein Tauern
De Dachstein Tauern regio bestaat uit 9 zelfstandige skigebieden die onderling verbonden zijn per skibus en
skiliften: Galsterbergalm, Hauser Kaibling, Planai, Hochwürzen, Reiteralm, Fageralm,Stoderzinken,Ramsau
en Schladming. Door de verschillende karakters van elk dorp vormt de Dachstein Tauern regio een divers
gebied met voor ieder wat wils. Bij Schladming liggen de pistes van het bekende gebied Planai. Eén piste
hiervan staat bekend als de snelste World Cup piste ter wereld. Dit is dan ook een populaire attractie voor de
ervaren wintersporters. Voor de beginners zijn er mooie pistes op de Galsterbergalm.
Berggasthof Bottinghaus ligt hier midden in het gebied Galsterbergalm, Pruggern.
De ligging is ideaal op het eerste gedeelte van de skipiste, vlakbij de rodelbaan. De kamers in het
Berggasthof zijn allemaal met douche en toilet uitgerust. Er is een eigen gezellig ingerichte eetzaal, een vrijetijdsruimte, tafeltennis, tafelvoetval, TV, verwarmd ski- en schoenendepot. De verzorging bestaat uit een
uitgebreid ontbijt en een 3 gangendiner ’s avonds. In de winter is het huis alleen per skilift bereikbaar.
Let wel, het gaat hier om een sportreis, d.w.z. vroeg op en op tijd naar bed. Na het diner is er nog een
kort gemeenschappelijk programma tot 22.00. Wie wil uitgaan op de wintersport, moet niet inschrijven!!
De kosten per leerling zijn € 685,- Hierbij is inbegrepen:
 busreis per luxe touringcar
 5 overnachtingen op basis van halfpension
 5,5 dagen liftpas voor het volledige skigebied van Dachstein Tauern
 5 x 2 uur skiles van de plaatselijke skischool
 warme maaltijd op de dag van vertrek
 huur van ski’s, schoenen, stokken en helm
De toeslag voor snowboarders is € 20,De korting voor leerlingen met eigen materiaal, is € 50,Je kunt inschrijven met bijgevoegd ingevuld en ondertekend formulier op donderdagochtend 2 november,
vanaf 08.15 uur, bij H. Bolk in de aula van het Lorentzgebouw. Er kunnen 40 leerlingen mee.
Bij overtekening wordt er geplaatst en geloot. Er wordt dan een genummerde wachtlijst aangelegd.
De geplaatste en ingelote leerlingen ontvangen vervolgens een bevestiging met het verschuldigde bedrag.
Verdere informatie volgt.
Met sportieve groeten,
Drs. H. Bolk

Ir. B. Friesen

Mw. L. den Boogert

