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ZUID-TIROL 
Zondag 7 oktober t/m 

vrijdag 12 oktober 2018 

Sport, spel en 

gezelligheid! 

Varendonck College Asten 
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Voorwoord  
 

Eindelijk is het zover: we gaan met z’n allen een week op 
reis!  
 
Wij hebben er ontzettend veel zin in en hebben voor jullie 
een gevarieerd, sportief programma samengesteld. Wij 
hopen dat het programma je zal aanspreken en dat we er 
samen een fantastische week van kunnen maken!  
 
Misschien ga je voor het eerst in je leven met een grote 
groep leeftijdsgenoten op reis. Om ervoor te zorgen dat de 
excursieweek goed verloopt, is het belangrijk dat we wat 
regels en afspraken maken. Deze vind je verderop in dit 
boekje. We gaan er vanuit dat alle leerlingen op de hoogte 
zijn van deze afspraken en zich er aan houden.  
 
Dit boekje bevat praktische informatie voor zowel de 
deelnemers als de thuisblijvers. Daarnaast is er informatie 
over de activiteiten in te vinden. Wij verwachten van je dat 
je het informatieboekje volledig hebt doorgelezen voordat 
we vertrekken.  
 
Neem het boekje ook mee in je handbagage: het kan 
handig zijn om de informatie bij de hand te hebben. Mocht 
je nog vragen hebben, dan kun je uiteraard bij ons terecht.  
 
We hebben onze ziel en zaligheid in deze excursiereis 
gelegd en we hopen dat jullie dit ook zullen gaan ervaren. 
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Een mooie tijd maak je echter uiteraard samen! Wij wensen 
jullie allemaal een plezierige reis toe; een reis waar je later 
hopelijk nog vaak aan zult terugdenken en die je nooit meer 
vergeet!  
 
De reisleiding:  
Giel Berkers  
Jasper ter Horst 
Loes Keunen 
Claudia Kusters 
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Zuid-Tirol 

 

Onze reisweek vindt plaats in het schitterende Zuid-Tirol. In 

de noordelijkste provincie van Italië gaan alpiene tradities 

hand in hand met mediterrane levensstijl, culturele 

veelzijdigheid en de bergen van UNESCO-werelderfgoed de 

Dolomieten.  

 

Zuid-Tirol is een streek vol contrasten: van Alpentoppen tot 

zuidelijke sferen, van kosmopolitische openheid tot 

diepgewortelde tradities. Het zijn de verscheidenheid en de 

harmonie van de tegenstellingen die Zuid-Tirol zo bijzonder 

maken. 

 
Afb: De regio’s van Zuid-Tirol (onze reis gaat naar het Tauferer en Ahrntal, in het 
noordoosten). We zullen verblijven in het plaatsje St. Johann / San Giovanni.
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Belangrijke telefoonnummers  

 
Noteer hieronder de mobiele nummers van een aantal 
andere leerlingen. Zo kun je toch iemand bereiken als je de 
groep kwijt bent en je telefoon leeg is…  
1. ______________________________________________  

2. ______________________________________________  

3. ______________________________________________  

4. ______________________________________________  

 
Bellen in Italië  
Vanuit Italië bel je een Nederlands nummer door eerst 
0031 ( of +31) te draaien en dan het netnummer (zonder 
nul) gevolgd door het abonneenummer. 0493-672672 
(school) wordt dus 0031-493-672672.  
 
Voor de ouders 
Tijdens de reis is mevrouw Katja Storm contactpersoon op 
school. Zij is tot 17:00uur bereikbaar op het 
telefoonnummer 0493-672672 (school). In geval van nood 
kunt u buiten de schooltijden rechtstreeks contact met 
haar opnemen via…………. Zij neemt dan contact met de 
reisleiding op. Het is dus niet de bedoeling dat u 
rechtstreeks naar de begeleidende docenten belt. 
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Nuttige zaken  

 
Voor de deelnemers aan de Tirolreis en hun ouders zijn de 
volgende punten van belang:  
 
Op zondag 7 oktober  vertrekken we stipt om 22:30 uur bij 
school. Zorg ervoor dat je op tijd (uiterlijk 22:15 uur) op 
school bent en dat je de voor de nachtreis de benodigde 
spullen in je handbagage hebt.  
 
We verblijven in jeugdherberg / pension Frohsinn. In de 
ochtend nuttigen we er iedere dag onze Frühstücks en na 
een vermoeiend programma schuiven we aan om te 
genieten van de Italiaanse keuken. In dit grensgebied 
ontmoeten we dus het beste van twee werelden!  
 
 
 

 
Afb: Pension Frohsinn. 
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Adresgegevens:  
Pension Frohsinn 
Gisse 106 
39030 St. Johann / S. Giovanni BZ, Italië  
0039-347-748-1106 
http://www.pension-frohsinn.com/ 
 

 
Afb: Het Arhntal: de prachtige locatie van ons pension.  

 
Elke leerling is verantwoordelijk voor door hem/haar zelf 
veroorzaakte schade. Controleer bij aankomst je 
hotelkamer. Ontbreekt er iets of werkt iets niet, meld het 
dan bij een van de begeleiders.  
 
Op vrijdag 12 oktober reizen we terug naar Nederland; we 
verwachten halverwege de avond op school aan te komen.  
 
 
 
 

http://www.pension-frohsinn.com/
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Reisverzekering  
Voor de gehele groep is een reisverzekering afgesloten die 
de normale zaken als diefstal en ziektekosten dekt. Dure 
sieraden en apparaten zijn niet verzekerd. Bovendien geldt 
er een eigen risico van circa 100 euro per schadegeval. 
Indien ouders de dekking onvoldoende vinden, dienen zij 
zelf voor een aanvullende verzekering zorgen. Indien 
gewenst, kan er ook zelf een annuleringsverzekering 
worden afgesloten.  
 
Meer informatie over verzekeringen en aansprakelijkheid is 
te vinden op www.varendonck.nl  voor ouders  
verzekeringen.  
 
Tips  

 Ben voorzichtig met wat je meeneemt. Paspoort en 
geld kun je het beste bewaren in een zakje dat je onder 
je kleding draagt (moneybelt). Neem zo min mogelijk 
waardevolle spullen mee: dit soort zaken wordt 
meestal niet vergoed door de reisverzekering. Laat 
nooit waardevolle zaken achter op je hotelkamer.  

 We zullen ter plaatse veel lopen en dus te voet de 
omgeving verkennen. Zorg daarom voor goede 
schoenen om problemen met je voeten te voorkomen. 
Twee paar is helemaal ideaal, zodat je af en toe kunt 
wisselen.  

 Blijf altijd bij je eigen groep.  
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Geldzaken  
Het is waarschijnlijk niet mogelijk om ter plekke geld te 
pinnen. Neem dus wat contant geld mee, maar zeker niet 
te veel. Twintig euro is voldoende. Wellicht wil je een keer 
flesje drinken of iets dergelijks kopen. Denk ook aan wat 
kleingeld voor de toiletten op de terugreis.  
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Gedragsregels  

 
Een aantal gedragsregels is eigenlijk zó vanzelfsprekend dat 
het niet nodig zou moeten zijn om ze hier te vermelden, 
maar we doen het toch maar. Belangrijk is dat je je 
realiseert dat je niet alleen op reis gaat maar in een groep, 
onder directe verantwoordelijkheid van de docenten. De 
reisweek vindt plaats tijdens een schoolweek; je moet onze 
reis dus niet als vakantie zien. Het is dus een logische zaak 
dat er een aantal regels is opgesteld waar iedereen zich aan 
dient te houden.  
 

 Iedereen zorgt ervoor op tijd bij een afgesproken 
plaats te zijn. Niets is ergerlijker dan te moeten 
wachten op iemand, omdat dat zowel de rest van het 
programma in de war kan sturen als ongerustheid 
teweeg kan brengen bij de leiding en de overige 
deelnemers.  

 Vanzelfsprekend verwachten we dat je luistert als er 
iets gezegd wordt. Veel activiteiten worden begeleid 
door een gids, die Engels of Duits spreekt. Het is 
belangrijk dat je altijd goed en aandachtig naar hem of 
haar luistert. Onze talenknobbels zijn samen groot 
genoeg om te kunnen ontcijferen wat de gids bedoelt.  

 Gebruik van alcohol, tabak en drugs is absoluut 
verboden; we zijn onder naam van school een week 
weg. Dit verbod geldt ook voor leerlingen die de 
leeftijd van achttien jaar reeds bereikt hebben.  
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 Ook in de kamer is het gebruik van geluidsboxen 
verboden! Mocht je toch geluidsboxjes gebruiken, dan 
worden deze ingenomen. Je krijgt ze pas op school 
terug. 

 Je blijft ’s nachts op je eigen kamer.  

 We verwachten volledige inzet bij het opgestelde 
programma.  

 Gedraag je respectvol naar anderen toe.  

 Pensionvoorschriften zijn een vast gegeven. Bovendien 
hinderen we elkaar niet. Dat betekent: geen gegil en 
geroep in gangen, niet gooien met deuren, enz. In de 
herberg moet het om 22:00uur stil zijn.  

 Zorg ervoor dat de bus er bij terugkomst net zo netjes 
uitziet als bij vertrek. Gooi afval in plastic zakken. Zijn 
de zakken vol? Laat het dan even weten.  

 Ga nooit alleen op pad, blijf in groepjes bij elkaar. Als je 
onverhoopt toch verdwaalt, bel dan naar een 
groepsgenoot en zorg dat je duidelijk kunt uitleggen 
waar je bent.  
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Ik ga op reis en neem mee…  

 
Handbagage  
Stop deze spullen in een makkelijk te dragen rugzak. Je hebt 
deze rugzak ook nodig tijdens excursies.  

 

 geldig paspoort of Europese identiteitskaart  

 pasje van je zorgverzekering  

 zakgeld (om een keer wat te eten of drinken kopen) 

 kleingeld voor de toiletten onderweg  

 dit informatieboekje  

 ontbijtpakket 

 leesboek, tijdschriften, puzzelboekje, spelletjes of 
ander vermaak voor onderweg  

 (slaap)kussen en gemakkelijke kleding 

 telefoon 

 zonnebril en zonnebrandcrème  

 Indien nodig: medicijnen (geef dit ook door aan de 
docenten)  

 
Koffer/weekendtas  

 voldoende sportkleding voor een week (denk ook aan 
een jas of vest)  

 regenkleding 

 zwemkleding 
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 kleding voor alle weersomstandigheden 

 goede wandelschoenen 

 goede sportschoenen 

 plastic zak voor de vuile was  

 nachtkleding, ondergoed, sokken  

 handdoeken  

 toiletspullen (denk ook aan lenzenvloeistof, 
maandverband, after sun etc.)  

 droge schoenen en droge kleding voor na het raften  

 plastic zak voor natte spullen  

 oplader voor mobiele telefoon/fototoestel  

 bidon of andere drinkfles 

 
Verboden om mee te nemen:  

 overbodige waardevolle spullen  

 alcoholische dranken, tabak en drugs  

 energiedrankjes  

 geluidsboxen (neem oortjes mee als je in de bus 
muziek wilt luisteren)  

 
Voor vertrek doen:  

 je reisverzekering checken  

 het weerbericht checken (zoek op San Giovanni, 
Tauferer en Ahrntal, Tirol, Oostenrijk) 
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Kamerindeling pension  
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Programma van dag tot dag  

 
Diverse tijden en activiteiten zijn onder voorbehoud. Volg 
altijd de aanwijzingen van de begeleiders op.  
 
Zondag 7 oktober 2018 
 
Tijd Activiteit Aanvullende informatie 
22:15 Aanwezig bij de 

zonnewijzer op school; 
meld je bij een van de 
begeleiders.  

Spullen inladen in de 
bus. Zorg dat je je 
handbagage en 
legitimatie bij de hand 
hebt.  

22:30 Vertrek naar San 
Giovanni, Tauferer en 
Ahrntal 

+/-925 km 

 
Extra informatie bij zondag 

Ben op tijd! Je kunt de bus pas in als je ons je legitimatie 

hebt laten zien.  

Onze bus is een nachtbus. Dat betekent dat ’s avonds de 

lampen uitgaan en iedereen stil moet zijn. Er moet namelijk 

geslapen kunnen worden in de nachtbus. Zorg dat je voor 

tijdens de busreis overdag ook vermaak bij je hebt (boek, 

tijdschrift, spelletje, muziek, gedownloade afleveringen van 

een serie). Denk ook aan oortjes; geluidsboxen om muziek 

af te spelen zijn immers NIET toegestaan! 
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Maandag 8 oktober 2018 
 
Tijd Activiteit Aanvullende informatie 
12:00 Aankomst en lunch Lunch wordt verzorgd. 
14:00 Sporttoernooi  
18:30 Diner  
19:30 Avondprogramma  

 
Extra informatie bij maandag 
We zullen rond het middaguur aankomen in Tirol. Na de 

lunch zullen we even de beentjes strekken met een 

sporttoernooi met diverse sporten. ’s Avonds zullen we met 

z’n allen genieten van een echte Oostenrijkse maaltijd, 

alhoewel we technisch gezien natuurlijk in Italië zitten, 

maar dat terzijde. ;)    
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Dinsdag 9 oktober 2018 
 
Tijd Activiteit Aanvullende informatie 
07:00 Ontbijt Maak ook je lunchpakket. 
10:00 Vertrek naar activiteit Met de bus 
11:00 Start activiteit  Flyline en watervallen  
12:30 Lunch  
13:30 Vertrek naar activiteit Met de bus 
14:00 Start activiteit Mountainbiken 
18:30 Diner  
19:30 Avondprogramma  

 
Extra informatie bij dinsdag 
Flyline 

We lopen naar de watervallen van 

Sand in Taufers en genieten van een 

comfortabele rit met de Flyline. 

Zweef als een vogel in brede en 

smalle bochten tussen de bomen en 

bekijk de watervallen vanuit 

vogelperspectief. 

Mountainbiken 

We vertrekken uit Sand in Taufers. 

Daar springen we op de mountain-

bike, inclusief helm!, om een 

prachtige tocht te maken door de 

omgeving.  
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Woensdag 10 oktober 2018 
 
Tijd Activiteit Aanvullende informatie 
07:00 Ontbijt Maak ook je lunchpakket. 
09:00 Vertrek naar activiteit Te voet 
10:00 Start activiteit  Felskletterkurs  
12:30 Lunch  
15:00 Einde activiteit  
16:00 Start activiteit GPS-geocaching (te voet) 
18:30 Diner  
19:30 Avondprogramma ‘Hüttenabend’ 
22:00 Terug naar pension  

 
Extra informatie bij woensdag 

Felskletterkurs 

Vanuit ons pension vertrekken we 

naar Ahornach im Reintal. Daar 

zullen we de Alpen bedwingen in 

onze kletteruitrusting inclusief 

helm. Na een wandeling van 

ongeveer een uur leren we van 

ervaren begeleiders hoe we ons kunnen zekeren en hoe we 

tegen de steile hellingen van het gebergte omhoog kunnen 

klimmen.  

GPS-geocaching  

Met een gps-ontvanger gaan we op zoek naar de 

zogenaamde ‘cache’ (verstopplaats) of schat. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUr6-XnP3ZAhWF2qQKHdqpBm8QjRx6BAgAEAU&url=https://www.urlaub-suedtirol.it/regionen-orte/pustertal/&psig=AOvVaw06ZCyL9iH5KehwmFnSFlWM&ust=1521714953627816
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Donderdag 11 oktober 2018 
 
Tijd Activiteit Aanvullende informatie 
07:00 Ontbijt Maak ook je lunchpakket. 
09:00 Start activiteit Erkundungsrallye 
13:00 Vertrek naar activiteit Met de bus 
14:00 Start activiteit  Raften 
18:30 Diner  
19:30 Avondprogramma En… koffer inpakken :( 

 
Extra informatie bij donderdag 
 
Raften 

Een immens populaire en 

avontuurlijke zomeractiviteit in 

Tirol is raften. In een rubberboot 

zakken we de Ahr af. Sand in 

Taufers is het startpunt. Wetsuits, 

zwemvesten en de helm worden door de organisatie 

verzorgd.  
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Vrijdag 12 oktober 2018 
 
Tijd Activiteit Aanvullende informatie 
07:00 Bus inladen (Misschien al eerder!) 
08:00 Vertrek +/- 925 km  
22:00 Aankomst Asten  

 
Extra informatie bij vrijdag 
Zorg ervoor dat je de vereiste spullen weer in je 
handbagage gestopt hebt.  
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Ten slotte 

 

Natuurlijk is een goede voorbereiding voor deze reis op zijn 

plaats. Neem daarnaast niet alleen je interesse mee op reis, 

maar vooral ook goede zin en bovendien de wil om er het 

beste van te maken. Het welslagen van een schoolreis valt 

of staat met een gemoedelijke sfeer. Deze sfeer kan alleen 

bereikt worden als iedereen zich sociaal, dus als lid van een 

groep, gedraagt en als leerlingen en docenten elkaar goed 

aanvullen. Het Varendonck College kennende, zal dat 

allemaal best lukken. Wat ons betreft kan de reis dan niet 

meer stuk.  

 

Veel plezier en een fantastische ervaring toegewenst! 


