VOORBEELD OFFERTE
2018

WINTERSURVIVAL TSJECHIË
5-daagse reis
Omschrijving: Ertsgebergte
Op slechts 750 km vanaf Utrecht, net over de grens met Duitsland ligt het
Ertsgebergte. Ideaal voor onze wintersurvival: een interessant en spectaculair gebied
vol sportieve uitdagingen. De hoogste berg van het Ertsgebergte, Klinovec (1244 m),
is zeer populair onder skiliefhebbers en biedt aan beginnende en gevorderde skiërs
goede mogelijkheden.

Programma
Er zijn talloze mogelijkheden voor sportieve uitdagingen of interessante uitstapjes.
Onder begeleiding van Nederlandse en Tsjechische instructeurs bieden wij o.a.
• langlauftochten
• biatlonschieten
• sneeuwschoenwandeling
• snowtubing
• paardrijden
• paintballen
• skiën
• snowboarden
• diverse avondprogramma’s zoals kampvuur, fakkeltochten, disco, etc.

Een combinatie met cultuur? Denk dan aan een excursie naar Praag met een
bezoek aan voormalig concentratiekamp Theresiënstadt. Of een bezoek aan het
beroemde kuuroord Karlovy Vary met een middagje zwemmen. Het kan allemaal!

Omschrijving: Praag
Praag, de Tsjechische hoofdstad aan de Moldau, wordt ook wel de Moeder der Steden
genoemd. Sfeervolle gebouwen, monumenten en musea tonen de rijke geschiedenis
van deze duizendjarige stad. Het is een unieke belevenis om urenlang rond te zwerven
door de smalle straatjes en steegjes van de “Altstadt”, het oudste gedeelte van Praag.
Optredens van straatmuzikanten op het Wenceslasplein, de Middeleeuwse Karelsbrug
waar artiesten en kunstenaars uit de gehele wereld elkaar treffen.
En niet te vergeten de vele avondvoorstellingen in één van de prachtige theaters.
Praag kent een bruisend nachtleven: opera, ballet, concerten, pantomime, variétéprogramma’s, vele nachtclubs, disco’s en cafés.

Deze week biedt volop afwisseling, sfeer en grensverleggende uitdagingen.
Uiteindelijk zul je vol nieuwe indrukken terugkeren naar Nederland!
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VOORSTEL WINTERSURVIVAL TSJECHIË
5-daagse reis 2018
Dag 1:
xx:xx uur

In de loop van de avond bagage in de bus laden en vertrek richting
Tsjechië. Vertrektijd en –plaats zijn in overleg.

Dag 2:
08:00 uur

Verwachte aankomst in het Ertsgebergte. Inchecken bij de
groepsaccommodatie en korte introductie met de begeleiding.

09:30 uur

Vertrek naar de Duke Travel Adventure Zone; in een prachtig
natuurgebied vind je deze ideale locatie voor de activiteiten.

10:00 uur

Winterchallenge met sneeuwschoenwandeling, biatlonschieten,
tokkelen en paintball.
Sneeuwschoenwandeling
Op speciale sneeuwschoenen en uitgerust met stokken maak je een
schitterende tocht, dwars door het bos in de dikke sneeuw. Als een
soort Donald Duck hobbel je op grote 'platvoeten' door het landschap...
Een hele nieuwe ervaring!
Paintballen
Paintballen in de sneeuw! Alle deelnemers ontvangen een eigen
paintballgeweer dat werkt op gasdruk, een beschermmasker, 100
kogeltjes en een overall.
Tokkelen
Van een grote hoogte ga je in sneltreinvaart naar beneden langs een
tokkeltouw. Je bent gezekerd en maakt een afdaling met een lengte
van ongeveer 130 meter. Het tokkeltouw is over een (bevroren) meer
gespannen.
Biatlon schieten
Biatlon is één van de oudste Olympische wintersporten. Tijdens dit
onderdeel leer je in groepjes van ca. 6 deelnemers schieten met een
biatlon geweer. Het doel ligt op 25 meter.
Tussendoor wandeling naar de “Cottage” hier wordt een warme lunch
geserveerd.

17:00 uur

Einde programma. Terug naar de accommodatie en gelegenheid tot
omkleden en/of opfrissen.

18:00 uur

Avondeten in de accommodatie, incl. mineraalwater.

20:00 uur

Kampvuur met warme chocolademelk.
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Dag 3:
08:00 uur

Ontbijt + lunchpakket maken.

10:00 uur

Langlauftocht
Voor het langlaufen is het Ertsgebergte een ideaal gebied; in de directe
omgeving vind je 150 km goed onderhouden langlaufloipes! Na uitgifte
van het materiaal en een korte uitleg ga je samen met een instructeur
op pad; “lopen en glijden” op latten. Iedereen kan het leren, maar
onderweg zal je gegarandeerd wel eens omvallen van het lachen!

12:00 uur

Materiaal inleveren.

12:30 uur

Lunchpakket en vertrek naar Terezin.

14:30 uur

Bezoek met rondleiding door het voormalig concentratiekamp
Theresiënstadt. Het museum in dit kamp beschikt over uitgebreide
documentatie en is tevens een herinnerings- en bezinningsmonument.
In het 18e-eeuwse fort werden in eerste instantie Tsjechische en
Moravische verzetsstrijders opgesloten. Later ging Theresiënstadt
dienst doen als concentratiekamp (een doorgangskamp) voor Joden die
naar Auschwitz of andere concentratiekampen moesten.

16:30 uur

Vertrek terug naar het Ertsgebergte.

19:00 uur

Avondeten in de accommodatie, incl. mineraalwater.
De rest van de avond is ter vrije besteding.

Dag 4:
08:00 uur

Ontbijt.

09:00 uur

Vertrek naar Bozi Dar.

10:00 uur

Pistedag
Nog nooit geskied of gesnowboard? Dan is deze dag iets voor jou! Een
gediplomeerde instructeur brengt je de beginselen van het skiën of
snowboarden bij. In groepjes van ca. 10 personen les je (2x 2 uur). Ook
de wat meer gevorderde skiër/snowboarder kan hier prima uit de
voeten.

12:00 uur

Pauze. Lunch op eigen gelegenheid.

14:00 uur

Vervolg pistedag.

16:00 uur

Einde programma. Terug naar de accommodatie en gelegenheid tot
omkleden en/of opfrissen.

xx:xx uur

Vertrek richting Nederland.
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Dag 5:
xx:xx uur

Afhankelijk van de vertrektijd op de voorlaatste dag in de loop van de
ochtend verwachte terugkomst bij school.

Omschrijving arrangement:
Reissom

€ 246,00 p.p. bij 50 deelnemers
€ 259,00 p.p. bij 40 deelnemers
€ 296,00 p.p. bij 30 deelnemers

Inclusief
• Vrijplaatsen: iedere 21e persoon is gratis.
• Vervoer: per comfortabele touringcar met bar, dvd en toilet.
• Verzorging chauffeur, tol- en parkeergelden.
• Vervoer ter plaatse (bus blijft bij de groep).
• Verblijf en verzorging: 2x logies/ontbijt, 1x lunchpakket en 2x diner in een
groepshuis op basis van meer-persoonskamers met douche en toilet op de etage.
• 1x warme lunch in Cottage
• Programma: zoals beschreven inclusief materialen en begeleiding door outdoor
instructeurs en rondleiding en entreekosten voormalig concentratiekamp
Theresiënstadt.
Optioneel
• Groeps- en Schoolreisverzekering inclusief bagagedekking en toeslag bijzondere
sporten, € 1,60 per persoon per dag.
• Ontbijt- en/of lunchpakket bij aankomst, toeslag € 3,50 p.p. per stuk.
• Afscheidsdiner in groepshuis voor vertrek, toeslag € 6,- p.p.
• Avond fakkelwandeling, € 2,- p.p.
• Dagtocht combinatie voormalig concentratiekamp Theresiënstadt én Praag (inclusief
fotospeurtocht door het centrum), korting € 6,- p.p. De langlauftocht vervalt dan.
• Dagrit op de heen- en/of terugreis, inclusief een extra logies/ontbijt en diner,
€ 21,- p.p. per nacht.
Bijzonderheden:
• De broodmaaltijden (ontbijt en lunchpakket) bestaan uit brood, zoet beleg, kaas en
vleeswaren en ontbijt is inclusief koffie of thee en melk.
• De avondmaaltijden (of warme lunch) bestaan uit een pasta, aardappels of rijst met
vlees of kip, salade of warme groenten en een dessert (zuivelproduct of fruit), incl.
mineraalwater.
• Eventuele overige consumpties (frisdranken etc.) dienen ter plaatse te worden
afgerekend.
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