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Dit jaar organiseert het G.J.V.W. Schiedam voor de 33e keer een wintersport-
vakantie. We vertrekken op vrijdagavond 20 januari en komen op zaterdag-
avond 28 januari 2023 weer terug. 
  
We verblijven in het sfeervolle en gezellige hotel van de Familie Kirchberger, 
Hotel Fischerwirt*** am Achensee in Achenkirch, Oostenrijk. In dit hotel heb-
ben we een reservering gedaan voor 26 personen op basis van half pension. 
Elke ochtend is er een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds is er de keuze uit 
een 3-gangenmenu. De kamers zijn voorzien van tv, radio, kluisje en een bad-
kamer met bad of douche en toilet  
  
De omgeving 
De Regio Achensee is een bergachtige streek 
in de Oostenrijkse deelstaat Tirol. De regio ken-
merkt zich door het gevarieerde landschap en 
de natuurlijk ligging aan het prachtige meer. 
Achenkirch am Achensee ligt op ongeveer 30 
kilometer ten noodoosten van Innsbruck. De 
dorpen Maurach en Pertisau aan de Achensee 
vormen samen met de andere dorpen in de om-
geving Wintersportregion Achensee. 
 
Wat kan je doen? 
Ook dit jaar is er weer de keuze tussen: wandelen, langlaufen en skiën. Op het 
inschrijfformulier kan je aangeven voor welk onderdeel je kiest. 
 
Skiën 
In totaal heeft het Regio Achensee meer dan 50 kilometer pistes met in het 
midden het prachtige bergmeer. Het skigebied Christlum bij Achenkirch biedt 
met 25 kilometer piste voldoende uitdagingen. 
 
Langlaufen 
Wil je liever langere latten aan? Dan is langlaufen een leuke keuze. Er zijn 
meer dan 200 kilometer aan langlaufloipes. Deze loipes slingeren zich een weg 
door het prachtige winterlandshap. 
 
Wandelen 
Voor wandelaars zijn er verschillende routes in de buurt van de Achensee. In 
de buurt van het hotel zijn er routes van verschillende lengtes te vinden. De 
wandelpaden gaan door prachtige stukken natuur met vele bezienswaardighe-
den.  
 



  

Voor het bewandelen van deze geweldige wandelpaden is er dit jaar ook weer 
de keuze tussen twee wandelgroepen. Wil je langere wandeltochten lopen of 
meer uitdaging? Schrijf je dan in voor de gevorderde wandelgroep. 
 
Wat kost deze reis? 

• Wandelen €  819,00 
• Langlaufen €  859,00 
• Skiën €  959,00 

 
 
Er zijn een beperkt aantal éénpersoonskamers be-
schikbaar. Als je hiervan gebruik wilt maken, moet 
dit op het aanmeldingsformulier vermeld worden. 
Voor deze kamers geldt een toeslag van 90 euro. 
Indien je niet kiest voor een éénpersoonskamer, 
deel je een kamer met één of meerdere mensen. Bij 
de indeling wordt rekening gehouden met de infor-
matie op het informatieformulier. Dus mocht je 
graag met iemand op de kamer liggen, geef dit dan 
op het inschrijfformulier aan. 
 
 
Inschrijven 
Ben je ouder dan 14 jaar, zelfverzorgend en wil je ook mee met deze leuke en 
gezellige wintersportvakantie? Vul dan het inschrijfformulier in en stuur deze 
zo snel mogelijk op naar het G.J.V.W.-Schiedam,  Oldegaarde 244c,  
3085 AR Rotterdam 
 

Nadat wij je inschrijving hebben ontvangen, krijg je van 
ons een bevestiging, een acceptgirokaart voor de aan-
betaling van de vakantie en een informatieformulier. 
Pas wanneer wij de aanbetaling en het informatiefor-
mulier ontvangen hebben is je inschrijving definitief.  
 
Algemene voorwaarden 
Lees de algemene voorwaarden voor de wintersport-
vakantie goed door. Mocht je ergens over twijfelen of 
heb je nog vragen, bel dan even met het secretariaat. 
 
 
  



  

Informatie 
Iedereen die mee gaat krijgt nog een informatieboekje, waarin onder andere 
staat: Vertrek– en aankomsttijden, adres en telefoonnummer van het hotel, 
noodnummers van het begeleidingsteam en wat je allemaal moet meenemen. 
 
Kijk voor meer informatie op www.gjvw.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gespecialiseerd Jeugd- en Volwassenen Werk, Schiedam. 
  
Secretariaat: Oldegaarde 244c 
 3085 AR Rotterdam 
 Telefoon: 06 - 51 55 58 70 
   
 Email: secretariaat@gjvw.nl 


