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Super Ski Safari Bregenzerwald 
 
In januari 2018 organiseert Ski Vereniging Limburg Zuid voor de 
23e keer een skisafari in het Bregenzerwald (Vorarlberg).  
In het mooie Bregenzerwald liggen diverse mooie, kleine skipisten: 
Mellau, Damüls, Warth-Salober (met aansluiting naar Lech en 
Zürs), Schoppernau, Schwarzenberg-Bödele etc. Daarnaast kennen 
we in Duitsland het mooie plaatsje Balderschwang. 
Afhankelijk van het weer en de sneeuwcondities zullen wij in deze 
plaatsen gaan skiën. Als uitvalsbasis geldt nog steeds de idyllische 
Gasthof Alpenblick in Lingenau.  
  



 
Het heerlijke Oostenrijkse ontbijt en het onvergetelijk heerlijk 
avondeten bij Erika en Florian zijn voor velen het argument om 
ieder jaar weer mee te gaan.  
 
Niet alleen voor skiërs is deze reis geschikt maar ook voor de vele 
wandelaars die onze vereniging kent. Mooie winterwandelingen 
zijn mogelijk in Mellau, Schoppernau, Damüls en Warth. Omdat 
we met de bus in het gehele Bregenzerwald komen zijn er vele 
mogelijkheden om te genieten van sneeuw en natuur in de alom 
bekende Käsestrasse, zoals het Bregenzerwald ook wel wordt 
genoemd. 
 
 

We vertrekken op zaterdagochtend 13 januari 2018 om 08.00 uur 
vanaf de parkeerplaats bij het Golden Tulip Hotel aan de Roda JC-
ring te Kerkrade en zullen bij een goed verloop van de busreis ‘s-
avonds om 19.00 uur bij Erika aan het avondeten zitten. Gedurende 
zeven dagen worden we in Gasthof Alpenblick verzorgd op basis 
van halfpension.  
Zaterdagmorgen 20 januari 2018 vertrekken we na het ontbijt terug 
naar Nederland.  
 
 
 
 

 
  



 
Wat kost de reis en de skipas? 
De kosten voor deze achtdaagse reis bedragen: 
* de reissom       €  570,00 
 (niet leden betalen € 585,00) 
* toeslag voor een eenpersoonskamer  €  100,00 
* 6-daagse 3 Täler skipas    €  208,00 
* skipas voor senioren (vanaf 65 jaar)  €  198,00 
 

 
 

Via onze website (www.skilimburg.com) kunt u zich aanmelden. 
Tegelijk met de aanmelding dient u het door u verschuldigde bedrag 
te storten op het rekeningnummer bij de Regiobank te Heerlen, 
nummer NL23 RBRB 0919 8631 32, ten name van Skivereniging 
Limburg, onder vermelding van skisafari Bregenzerwald. 
 

 



 
 

Hieronder geven wij u een aantal internetadressen waarop u 
nadere informatie kunt verkrijgen over het hotel, de skigebieden 
en de skipassen. 
 
Hotel Alpenblick   www.alpenblick-lingenau.at  
Skigebied Mellau-Damüls  www.mellau-damuels.at/ 
Skigebied Warth-Salober  www.snowworld.at 
Skigebied Schoppernau  www.diedamskopf.at 
Skigebied Bödele   www.boedele.info 
3-Täler Skipass    www.3taeler.at 
 
 
 

 
 
 

Nadere info ontvangt u op aanvraag via info@skilimburg.nl. 
 
 
 
 
 
 

               
 

     


