Wintersport Fügen 2019 M3, H4 en V4
In april 2019 organiseren wij voor de
veertiende keer “Met de OSG op wintersport”.
In een prachtige omgeving, de Alpen, met als
hoogste punt ruim 3200 meter, gaan we naar
een sneeuwzeker gebied. De week staat vol
met onbewuste en bewuste vakoverstijgende
leermomenten. Met meerdere vakken gaan
wij aan de slag met als hoofddoel dat iedere
leerling op zijn of haar eigen niveau beter
wordt in skiën of snowboarden. Ook leren we
beter om te gaan met elkaar en de meer dan inspirerende en uitdagende
omgeving.
Alle leerlingen krijgen deze week les op hun
eigen niveau, dan wel beginnend, licht
gevorderd (1 a 2 jaar ervaring) en gevorderd
van een gediplomeerde, bij voorkeur
Oostenrijkse, docent. We verblijven in het
dorpje Fügen in een hostel. Dit wordt beheerd
door een gezellige Oostenrijkse familie. De
kamers hebben maximaal acht bedden en zijn
voorzien van een badkamer. We gaan skiën en
snowboarden op de gletsjer, de Hintertux. Dit
is een gebied dat voor elk niveau meer dan voldoende uitdaging biedt.
We vertrekken op zondagmiddag 14 april rond 18.00 uur, waarna we maandag
tot en met donderdag ondergedompeld worden in de Oostenrijkse
sportcultuur. Vrijdagochtend 19 april komen wij rond 8.00 uur thuis.
Voor 440 euro is bijna alles inclusief:
 de reis en het verblijf (op basis van half pension met het karakteristieke
Oostenrijkse ontbijt en avondeten, niet inbegrepen zijn: ontbijt bij
aankomst, het diner bij vertrek en de vier dagen lunch op de piste)
 het ski- en snowboardmateriaal (behalve helm en kleding)
 de lessen ( 2 x 2 uur per dag)

 alle overige activiteiten (bv. bezoek Eispalast op
vrijwillige basis, dit is een wandeltocht onder de
gletsjer)
Voor beginnende en (ver)gevorderde wintersporters is
dit een unieke kans om in aanraking te komen met
een inspirerende en uitdagende sportcultuur in een
omgeving om van te watertanden.
Voor alle deelnemers biedt deze reis meer dan
voldoende uitdagingen om een leuke en leerzame
ervaring te worden.
Mocht je vragen hebben? Stel ze dan aan meneer
Segers via: sgs@atlascollege.nl
We kunnen niet wachten!
Mit Freundlichen Grüßen,
De reizenwerkgroep.

