JOSK Reizen
Uitbreidingslaan 4
9160 Lokeren
www.josk.be
info@josk.be
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*****
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Gevorderden: ****
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119 km Kinderski: ***
189 km Beginners: ****
42 km Gevorderden: *****

Afstand van brussel : 985 km

Sneeuwklassen

JOSK REIZEN
JOSK Reizen staat reeds 30 jaar aan de top in het organiseren van
sneeuwklassen, groeps- en familiereizen.

Voorbeeld planning

We beiden u uitstekende hotels, sneeuwzekere gebieden, Nederlandstalige reisleiding en fantastische skilessen aan een prijs/
kwaliteit niet te kloppen pakketprijs.
In deze brochure stellen wij graa en met trots onze sneeuwklas-formule voor.
Onze ‘AL-INCLUSIVE’-formule zorgt voor een onvergetelijke tijd bij
zowel leerlingen als leerkrachten. De avondactiviteiten en de sfeer
van onze skigebieden maken de sneeuwklas top!
Wenst u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.
Indien u een persoonlijk gesprek met één van onze medewerkers
wenst kan dit zowel bij ons op kantoor als bij jullie op school.

8u
8u30 - 9u00

Opstaan
Ontbijt

9u15
10u - 12u

Vertrek naar skigebied
Skiles

12u - 13u

Middagpauze

13u30 - 15u30
16u

Skiles
Vertrek naar hotel

16u30 - 18u30
18u30
20u - ......

Après-ski of lesmoment
Avondmaal
Avondactiviteit

UTTENHEIM

UTTENHEIM

UTTENHEIM

Hotel Reichegger ***

Hotel Uttenheimerhof ***

Hotel Enzian***

• Gastronomie ten top
• super hotel aan de rand van
Uttenheim
• Kindvriendelijke uitbaters
• Rodelbaan achter het hotel,
ijsbaan in de buurt (excl.)
• Skigebied
Klausberg (20’)
Speikboden (15’)
Kronplatz (20’)

• Ruim verblijf gespecialiseerd in
ontvangen van schoolgroepen
• Prachtig restaurant
• Kamers voor max. 6 pers.
• Grote ontspanningsruimte voor
avondactiviteiten
• Skigebied
Klausberg (20’)
Speikboden (15’)
Kronplatz (20’)

• Zeer verzorgde maaltijden
• Moderne kamers voor
2 tot 4 pers.
• Kindvriendelijke uitbaters
• Rodelbaan & ijsbaan
in de buurt (excl.)
• Skigebied
Klausberg (20’)
Speikboden (15’)
Kronplatz (20’)

LAPPACH
Jeugdhotel Rinsbacherhof ***
• Modern verblijf, volledig
ingericht voor scholen
• Ruim en verzorgd restaurant
• Kamers voor maximum 6 pers.
• Eigen skiverhuur aan het hotel
• Eigen animatiezaal per school
• Rustige ligging op 15 km van
Speikboden

UTTENHEIM
Pension Peintner **
•
•
•
•

Zeer verzorgde maaltijden
Kamers voor 2 tot 4 pers.
Kindvriendelijke uitbaters
Rodelbaan & ijsbaan
in de buurt (excl.)
• Winkeltje in de buurt
• Skigebied
Klausberg (20’)
Speikboden (15’)
Kronplatz (20’)

OOSTENRIJK
RAMSAU AM DACHTSEIN

RAMSAU AM DACHTSEIN

ALTENMARKT

Pension Astlhof **

Pension Wagnerhof **

Jeugdhotel Ennshof ***

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Gezellige pension
Zeer verzorgde maaltijden
Mooie ligging
Oefenpiste ter beschikking
Rodelbaan in nabije omgeving
(excl)
Skigebied Ski Amadé

Gastvriendelijk verblijf
Zeer verzorgde maaltijden
Rustige ligging
Oefenpiste
Rodelbaan in nabije omgeving (excl)
Skigebied Ski Amadé

Schitterende ligging
Moderne kamers voor 2 tot 6 pers.
Indoor sportfaciliteiten
Zeer verzorgde maaltijden in
buffetvorm
• Gratis frisdrank en fruit ter
beschikking
• Skiverhuur op wandelafstand
• Skigebied Ski amadé
Flachau (10’)
Zauchendee (20’)
Schladming (20’)

ITALIË

STEINHAUS

MÜHLWALD

MÜHLEN IN TAUFERS

Sporthotel Klausberg ***

Hotel Am See ***

Hotel Egitz ***

•
•
•
•
•

• Prachtig hotel met uitstekende
keuken
• Ruim en verzorgd hotel
• Aparte animatieruimte voor
avondactiviteiten
• Kamers voor 2 tot 4 pers.
• Verlichte rodelbaan en
beginnerspiste voor de deur
• Met de bus tot aan skigebied
Speikboden (15’)
Klausberg (25’)

• Prachtig hotel met uitstekende
keuken
• Ruim en verzorgd hotel
• Aparte animatieruimte voor
avondactiviteiten
• Kegelbaan in het hotel (bet.)
• Kamers voor 2 tot 4 pers.
• Winkeltje in de buurt
• Skigebied Speikboden &
Klausberg

Schitterend hotel aan de piste
Héél kindvriendelijk
Gezellig en ruim restaurant
Kamers voor 2 to 5 pers.
Verlichte rodelbaan en ijsbaan
in de buurt (excl)
• Ideaal voor groepen
• Sneeuwklastopper
• Skigebied Klausberg

