
Beste skiliefhebber of wandelaar.  

   

 

De zomervakantie is voorbij ... en de echte bergfanaten willen hun 

reis vroeg boeken, om met vrienden in groep op reis te gaan. Skiën of 

stappen doe je immers nooit alleen!!!  

   

Een nieuw initiatief, in samenwerking met Sportlief biedt  
TC HET ZEEN aan zijn leden een 4 -daagse naar de bergen.   
Deze short-trip gaat terug door in het Lechtal, vertrek vrijdagavond 
22 maart 2019 terug op woensdagochtend 27 maart 2019.  
Het vervoer is voorzien met een comfort bus, vertrek en aankomst op de parking van HET ZEEN.  
   
We verblijven in Gasthof Bären te Holzgau. www.holzgau.net  
Het hotel heeft een uitstekende keuken en beschikt over een mooie wellnessruimte.  
   
Voor de skiërs:  
Nieuw sinds enkele winterseizoenen is de verbinding tussen het skigebied van Warth-Schröcken met het 

skigebied van Lech. Een prachtig skigebied met ongeveer 375 km aan skipistes ligt hiermee voor jullie 

voeten. Volop in expansie! Via Lech - Zurs kunnen we tot in Sankt-Anton Skiën zonder de bus te hoeven 

nemen: http://nl.bergfex.com/Warth-Schröcken/  

   

Voor de wandelaars:  

Voor de niet skiërs zijn zowel de wandelingen in het dorp als 

deze aan het skigebied zelf zijn een aanrader!  

   

Inbegrepen in onze aanbieding:  

Busreis heen en terug vanuit Sterrebeek, hotelverblijf in half 
pension met dagelijks keuze  
uit verschillende menu’s, dagelijkse busvervoer van hotel naar 

skigebied en terug,  inclusief 4 dagen skipas (voor de skiërs), après-ski party in de dorfalm, wellness , 
avondwandeling.  
   

 Volwassen : Hotel + busreis heen en  

terug + vervoer ter plaatse, zonder skipas  
Hotel + busreis heen en terug +  

vervoer ter plaatse + skipas voor 4 dagen, skigebied 

Arlberg 375 km piste  

€ 375  € 586  

   
   
*Skimateriaal is niet inbegrepen, kan ter plaatse gehuurd worden Bij Sport STROBL aan +/- 70 euro voor 
4 dagen.  
*voor een enkel kamer wordt een toeslag van 18€/dag aangerekend.  
   
Indien jullie graag meegaan, gelieve dan voor 30 oktober 2018 iets te laten weten  
via frank.bohne@telenet.be en een voorschot van 100 € per deelnemer te storten op rek.nr van  
TC Het Zeen BE31 0018 4026 0455 met vermelding: naam +   short-trip Holzgau 2019  
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Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn kan de organisatie beslissen om de busreis te annuleren en het 
vervoer per carpooling te organiseren.  
 
We houden jullie op de hoogte over het verdere verloop.  

   
Voor bijkomende inlichtingen kunnen jullie op hetzelfde email adres terecht.  

Hopelijk tot op de sneeuwzekere pistes,  
 

Frank  
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