
Skireis
Scholengroep 

Sint-Rembert 2022



Naar Oostenrijk





Het hotel ligt aan de voet van de skipistes





Het skigebied
• Sneeuwzeker 

• Moderne liften

• Geschikt voor beginners en gevorderden

• Niet erg druk, geen lange wachtrijen aan 
de liften



30 km piste





Vertrek: vrijdag 25 februari 2022 om 17u

Terug: vrijdagavond 4 maart 2022 om ?u



Kostprijs: € 660
 eigen skimateriaal = korting van € 46

Vol pension: 
ontbijt, lunch, warm avondmaal
skilessen,  avondactiviteiten, skipas voor 6 dagen, 
skimateriaal, reis- en annulatieverzekering, 
ontspanning zoals:  zwemmen, rodelen, halve 
daguitstap naar Innsbruck.



Bagage
+

Skibroek en -jasSkikledij = 
zelf voorzien
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Wat met corona? 

1. Verzekering bij annulatie…
2. Verplichte voorwaarden:

- covidsafepas, negatieve test
- mondmasker…?

3. Situatie in Oostenrijk?



Vanaf wanneer inschrijven? 

DONDERDAG 23 SEPTEMBER    
OM 19u.



Hoe inschrijven? 

STAP 1: surf naar www.sint-rembert.be

http://www.sint-rembert.be/


STAP 2: 
Mogelijkheid 1: ga naar zoeken en klik 
op evenementen



Mogelijkheid 2:



Mogelijkheid 3:

Via de banner



STAP 3: vul het inschrijvingsformulier 
volledig in 



Rijksregisternummer! 







STAP 4: automatische doorverwijzing naar 
betaalpagina om voorschot van € 260 over 
te schrijven.



U ontvangt een bevestigingsmail wanneer 
uw zoon/dochter is ingeschreven.  

Controleer zeker uw ongewenste mail. 



Aantal deelnemers:

170 leerlingen kunnen mee. 
Meer geïnteresseerden = op de wachtlijst, 
jullie moeten het voorschot nog niet 
betalen.



2e infoavond  

Donderdag 27 januari ’22 
om 19u30 hier in de feestzaal. 



Volg ons op Facebook:                                  
Skireis Sint-Rembert















INSCHRIJVEN SKIREIS:
DONDERDAG 23 SEPTEMBER OM 19u.

Hebt u nog vragen? 
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