
SKICIRCUS SAALBACH HINTERGLEMM LEOGANG FIEBERBRUNN & ZELL AM SEE - 
KAPRUN 

6-daagse reis per luxe touringcar 

 

Ligging: Hotel Quehenberger is een prachtig hotel in het dorpje Maishofen en heeft een ideale 
ligging: midden in de skigebieden Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang 
Fieberbrunn en Zell am See - Kaprun. De dalstations van de gebieden zijn met de 
eigen bus/auto, of met de (gratis) skibus die tegenover het hotel stopt, binnen 10-15 
minuten te bereiken. Met de Ski Alpin Card kun je elke dag opnieuw kiezen in 
welk gebied je gaat starten. 

Accommodatie: Alle ruime en modern ingerichte kamers zijn voorzien van een flat-screen tv, kluisje, 
badkamer met bad of douche en toilet. De meeste kamers beschikken over een 
balkon. 

In het restaurant van dit gezellige familiehotel wordt het ontbijt in buffetvorm 
geserveerd en het diner als 4-gangen menu, inclusief saladebuffet. Verder is er een 
gezellige stube met zitjes, een lift en een kleine wellness met sauna, biosauna en 
infraroodcabine. 

Skigebied: SKI ALPIN CARD 
Met de Ski Alpin Card heb je met 1 liftpas toegang tot 3 fantastische skigebieden: 
het sneeuwzekere skigebied Zell am See - Kaprun, waar je in totaal al 138 km piste 
vindt, maar ook tot het gigantische Skicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang 
Fieberbrunn met nog eens 270 km pistes. De nieuwe zellamseeXpress verbindt 
vanuit Viehhofen de Schmittenhöhe van Zell am See direct met het Skicircus 
Saalbach en de nieuwe 3 K-Onnection in Kaprun brengt je van de Maiskogel direct 
naar de gletsjer Kitzsteinhorn. Met de Ski Alpin Card heb je toegang tot een 
wintersportparadijs waar ongerepte, verse sneeuw, perfecte pistes en gezellige 
skihutten op je wachten! 

 

Beschrijving Hotel Quehenberger in Maishofen:



PROGRAMMAVOORSTEL WINTERSPORT SKICIRCUS 
4 - 9 januari 2023 

 

06:30 uur De touringcar staat klaar op een vooraf afgesproken adres in Bocholtz. Bagage 
inladen 

07:00 uur Vertrek per comfortabele touringcar naar Oostenrijk. 

17:00 uur Verwachte aankomst bij hotel Quehenberger in Maishofen. Inchecken bij de 
accommodatie en kamers inruimen. 

xx:xx uur Diner in het hotel. 

 

07:30 uur Ontbijt in het hotel. 

08:30 uur Vertrek met de touringcar naar de skiverhuur. 

Materialen 
U ontvangt een voucher waarmee u vooraf bestelde materialen kunt afhalen. 

09:30 uur Vertrek naar het dalstation. 

Skipassen 
De skipassen liggen voor u klaar bij de kassa aan het dalstation. 

De rest van de dag vrij skiën of snowboarden, of indien lessen bijgeboekt: 
ontmoeting met de ski- en snowboard leraren. 
Ski- of snowboardles in groepjes van maximaal 11 leerlingen per groepje. Afhankelijk 
van het aantal deelnemers en ingehuurde skileraren kunnen er groepjes van 
verschillende niveaus worden gemaakt. De lessen zijn voor 4 uur per dag, meestal 
van 10:00-12:00 uur en van 13:00-15:00 uur. 

xx:xx uur Op een vooraf met de chauffeur afgesproken tijd vertrek terug naar het hotel. 

 

07:30 uur Ontbijt in het hotel. 

Vertrek met de eigen touringcar naar het dalstation in Hochalmbahn of één van de 
andere liften binnen het bereik van de skipas. 

De rest van de dag kun je vrij skiën of snowboarden. 

xx:xx uur Op een vooraf met de chauffeur afgesproken tijd vertrek terug naar het hotel. 

Woensdag 4 januari:

Donderdag 5 januari:

Vrijdag 6 januari:



 

07:30 uur Ontbijt in het hotel. 

De rest van de dag kun je vrij skiën of snowboarden. 

xx:xx uur Op een vooraf met de chauffeur afgesproken tijd vertrek terug naar het hotel. 

 

07:30 uur Ontbijt in het hotel. 

Na het ontbijt sleutels inleveren. De bagage kun je achterlaten in de 
bagageruimte van het hotel. Vertrek met een lokale skibus naar het dalstation. 
De eigen touringcar kan deze dag niet rijden in verband met de terugreis later 
op de dag. 

De rest van de dag vrij skiën of snowboarden. 

15:30 uur Inleveren van het gehuurde materiaal en vertrek met de lokale skibus 
terug naar het hotel. 

17:00 uur Gelegenheid tot omkleden en/of 

opfrissen 18:00 uur Diner in het hotel. 

19:30 uur Aansluitend bagage inladen en vertrek terug naar Nederland. 

 

05:30 uur Verwachte terugkomst in Bocholtz. 

Zaterdag 7 januari:

Zondag 8 januari:

Maandag 9 januari:



Inclusief: 
• Vervoer: per luxe touringcar met bar en toilet. 
• Verblijf en verzorging: 4x logies/ontbijt en 2x diner in Hotel Quehenberger op basis van 

verblijf in meer-persoonskamers. 
• Toeristenbelasting. 
• Skipas: 4-daagse Ski Alpin Card voor volwassenen (vanaf 19 jaar)**. 
• SGRZ bijdrage. 

Optioneel / bijzonderheden: 
• Verblijf: toeslag voor verblijf in een 1-persoonskamer, € 18,- per nacht. 
• Skipas: korting bij geen gebruik skipas, € 235,- per persoon  
• Materiaalhuur: prijzen voor winter 2023 volgen z.s.m. Prijs van 2022: 

4 dagen huur skiset (ski’s, schoenen en stokken), € 71,- per persoon of snowboardset 
(snowboard en softboots), € 76,- per persoon. Huur helm € 8,- per persoon / 4 dagen. 

• Ski- / snowboardlessen: leraar voor 4 uur à € 345,- per leraar per dag (max. 11 pers. per 
leraar). 

** De skipasprijzen voor 2023 zijn op dit moment helaas nog niet bekend. Bij berekening van 
de reissom zijn wij uitgegaan van een stijging van de prijs van 15% t.o.v. winter 2022. Als de 
uiteindelijke prijs lager/hoger is zullen wij de prijs aanpassen. 


