
 

 

 

01 september 2022 

Skireis krokusvakantie 2023 

 

Beste sneeuwliefhebber 

Dit schooljaar zullen wij opnieuw naar de bergen trekken 

voor een onvergetelijke skireis met Josk. We vertrekken op 

vrijdagavond 17 februari 2023 en komen terug op 

zaterdagvoormiddag 25 februari 2023. Deze 9-daagse 

skireis met 6 skidagen zal doorgaan tijdens de 

krokusvakantie. 

Deze reis is enkel en alleen bestemd voor leerlingen van de het 1e, 2e en 3e middelbaar. 

De bestemming is Speikboden en Klausberg (Ahrntal) in Italië. Met veel pistes, talrijke liftinstallaties 

en mooie natuur is dit gebied geschikt voor een fantastische sneeuwreis.  

Het vervoer is per autocar. Ons hotel (Pension Frohsinn), in St. Johann-Gisse, is uitgerust met alle 

nodige faciliteiten. 

In bijlage vindt u alle praktische informatie. Voor verdere vragen kan u steeds de begeleiders (Pieter-

Jan Bols, Rick Quesnel, Luc Rutten en Alexander Geenen) contacteren. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Directieteam  

Atheneum GO!Geel 

en de begeleiders 

Pieter-Jan Bols 

Rick Quesnel 

Luc Rutten 

Alexander Geenen 

 

 

 

 



 

 

Algemene informatie skigebied 

 

 

 

 

Het Ahrntal is een leuke vallei waarin zich twee skigebieden de 

laatste jaren enorm ontwikkeld hebben. Klausberg en 

Speikboden zijn als het ware de kleine broertjes van Kronplatz. Beide gebieden beschikken over een 

zeer moderne liftinfrastructuur en een uitstekende kunstsneeuwinstallatie. 

De gezellige, familiale sfeer, de leuke hutjes en de gastvrijheid van de Zuid-Tirolers zijn nog steeds 

gebleven in deze regio. Om optimaal van deze vallei te genieten bieden we een skipas aan met 3 

dagen Speikboden en 3 dagen Klausberg. 

Speikboden is een heel zonnig gebied, een cabinebaan brengt u direct naar 2.000m. Van daaruit 

vertrekken dan nog enkele liften, o.a. de Sonnklar tot 2.400m, vanwaar u een prachtig zicht heeft op 

de Dolomieten (en Kronplatz). Klausberg investeerde in een uitstekend liftennetwerk. Een 

cabinebaan brengt u naar 1.600m, in het bergstation bevindt zich de Kristallalm, één van de mooiste 

skihutten van Italië. De meest recente lift, de Klaussee II, brengt u tot 2.510 meter. De K2 skipiste ligt 

er steeds top bij! Wij dagen je uit om de hut van de Belleman te zoeken, een ritje te nemen in de 

Rollercoaster en samen te skiën met Klausi tussen levensgrootte dinosauriërs.  

Twee prachtige skigebieden die garant staan voor fantastische skiweek. Onderstaande pijl geeft de 

locatie van het hotel. 

 

 



 

 

 

Algemene informatie Pension** Frohsinn 

 

Ligging: 

Gelegen in St. Johann-Gisse, Noord-Italië 

Op ongeveer 10 minuten rijden van  

Speikboden en Klausberg. 

 

Faciliteiten: 

Ontspanningsruimte  

Eetzaal en bar 

Skidepot 

 

Kamers: 

2 tot 6 persoonskamers 

Iedere kamer beschikt over een douche en toilet. 

 

Maaltijden: 

Uitgebreid ontbijtbuffet (drank inbegrepen) 

Warme maaltijd in het bergrestaurant (drank niet inbegrepen) 

Warme avondmaal in het Pension (water inbegrepen) 

Belangrijke opmerking i.v.m. snowboarders: 

Om de prijs te drukken en de lesgroepen zo klein mogelijk te houden zal er geen groep  

‘(beginnend) snowboarders’ ingericht worden.  

 

Alleen gevorderde snowboarders die voldoen aan onderstaande 

voorwaarden kunnen deelnemen aan deze sneeuwreis. 

• minstens 2 weken ervaring; 

• zelfstandig bochten kunnen nemen; 

• zelfstandig bindingen kunnen aandoen; 

• zelfstandig kunnen opstaan na het vallen; 

• zelfstandig een zetellift kunnen nemen. 

 

Indien wij ter plaatse merken dat dit niet het geval is, wordt de deelnemer geplaatst in de 

beginnende groep van de skiërs. 

 
  



 

 

 

Prijzen: 

 

Ski inclusief huurmateriaal € 859,00 

(er is geen korting bij eigen materiaal) 

Snowboard inclusief huurmateriaal € 895,00 

(er is een korting voorzien van € 36,00 bij eigen materiaal) 

Vervoer  

• Busreis heen en terug in luxe autocar 

• Max. 1 stuk bagage p.p. (20 kg + handbagage) 

Verblijf 

• 6 nachten, volpension: ontbijtbuffet, warme middagmaal in bergrestaurant (drank niet 

inbegrepen), avondmaal 

• Eerste maaltijd: middagmaal bij aankomst op zaterdagmiddag 

• Laatste maaltijd: avondmaal en lunchpakket bij vertrek op vrijdagavond 

Ski en snowboard 

• 6 dagen skipas (3d Speikboden en 3d Klausberg) 

• 6 dagen ski- of snowboardles (voor- en namiddag) 

• Nederlandstalige gediplomeerde monitoren  

• +-9 leerlingen per monitor (groep met gelijke niveau) 

• Huurmateriaal (ski gratis, snowboard + € 36,00) 

Animatie 

• Reisleiding 

• Dagelijks animatieprogramma (o.a. rodelen, après-ski, carnavalsparty, fakkeltocht …) 

Verzekering 

• Inclusief annuleringsverzekering (conform JOSK bijzondere reisvoorwaarden) 

 

 
Opmerkingen: 

Het dragen van een helm is verplicht. Elke deelnemer dient een helm te huren (gratis inbegrepen in 

de materiaalhuur) of zelf mee te brengen. Boekingen gebeuren conform de verkoopsvoorwaarden 

van JOSK. www.josk.be. Specifieke annuleringsvoorwaarden kan je opvragen via de begeleidende 

leerkrachten. Er zal met zekerheid een beginnersgroep met 0 weken ervaring worden ingericht. 

 

Betaling: 

U ontvangt één factuur met het volledige bedrag. Wilt u toch liever in kleinere delen afbetalen, kunt u 

persoonlijk contact opnemen met mevrouw Inge Baeyens of Tine Oeyen om een regeling te treffen. 

 

Andere documenten: 

Elke leerling moet bij vertrek de volgende documenten kunnen voorleggen: 

• Identiteitskaart 

Het is raadzaam om volgende documenten op te vragen en met je kind mee te geven, maar deze 

zullen niet door ons worden gecontroleerd vermits ze niet meer verplicht zijn:  

• Gewettigde goedkeuring ‘op schoolvakantie’ (af te halen bij het gemeentebestuur) 

• Europees ziekteverzekeringkaart (te verkrijgen bij uw mutualiteit) 

 

 

http://www.josk.be/


 

 

 

Infoavond begin januari 2023:  

Begin januari 2023 vindt een infoavond plaats op school. U wordt nog op de hoogte gebracht van het 

juiste tijdstip. Op deze infoavond zal het volledige programma uit de doeken worden gedaan, is er de 

mogelijkheid om een gepersonaliseerde ski-sweater te passen en bestellen. Die avond is er ook de 

mogelijkheid om een voorkeur van zitplaats in de bus en kamerverdeling te maken.  

 

 

u de begeleiders steeds contacteren op school of via Smartschool.  

 

Prijsberekening: 

 

SKI € 859,00 

- geen korting bij eigen materiaal - € 0,00  

Totaal SKI met of zonder huurmateriaal € 859,00  

  

SNOWBOARD € 859,00 

Totaal SNOWBOARD zonder huurmateriaal € 859,00 

+ Huur snowboardmateriaal + € 36,00 

Totaal SNOWBOARD met huurmateriaal € 895,00 

 
 

Inschrijvingen:  

Vanaf maandag 12 september 2022 om 19u kan je jezelf inschrijven via de inschrijvingslink op de 

website van de school (www.gogeel.be). Zodra je hebt ingeschreven volgt er enkele dagen nadien 

een definitieve bevestiging via Smartschool. Enkele weken later zal een factuur van ons economaat 

met verzoek tot betaling volgen. 

 

Bij eventuele vragen kan je de begeleiders steeds aanspreken of mailen via Smartschool. Gezien het 

aantal bedden hebben we een maximum van 45 leerlingen. Zodra deze is bereikt, zal er een 

wachtlijst worden opgesteld.   

 

Met vriendelijke skigroeten  

 

De begeleiders       Het directieteam GO!Geel 

 

Pieter-Jan Bols       Nancy Verbeke en An Pijnaerts 

Rick Quesnel 

Luc Rutten 

Alexander Geenen 

http://www.gogeel.be)/

