
Genieten in de Oostenrijkse Alpen

Studenten Wintersport Special

Lage prijs Hoge kwaliteit 



All Inclusive wintersport
Studenten Special

Vanaf € 399,-

5 dagen ski pas

5 overnachtingen 

Ontbijt Buffet en 4 gangen Diner

Ski les: 2 leraren  inclusief

Après ski taxi

Eigen hotel Après ski bar

Hotel discotheek voor Hotelgasten

Luxe kamers

Top restaurant

Programma op maat en persoonlijke betrokkenheid



Studenten Special
Locatie: Alpen	Experience	Hotel	Tunzendorf

2	Restaurants	 (	A	la	Carte	en	Pizzeria)

Hotel	Tunzi bar/	Après	ski	bar.	Bar	is	special	voor	onze	hotelgasten.

Terras	met	uitzicht	 op	het	Dachstein	gebergte.	
In	de	winter	 zeer	geschikt	voor		een	winter	BBQ

Eigen	discotheek	alleen	voor	hotelgasten.	Huisdiscotheek	kan	indien	
gewenst	gebruikt	worden.

Eigen	ruime,	 	gratis	en	veilige	parkeerplaats

Pakket:

Half	Pension: Uitgebreid	 ontbijt	 buffet	
Diner:	4	gangen	keuze	menu	(vers	en	voldoende)

Ski	les: Gratis	2	leraren
Inclusief	2	eigen	ski	leraren	van	het	eigen	Alpen	Experience	Hotel
In	overleg	zal	bepaald	worden,	wie	wanneer	les	kan	en	wil	volgen.	
Lessen	zijn	er	zowel	voor	de	beginners	al	de	vergevorderde	skiërs.

Special	Price:	 Vanaf	€ 399	,- Afhankelijk	van	de	periode.

Vrijplaatsen: 1		per	15	personen



OVER ONS
Welkom	 bij	het	 Alpen	Experience	 Hotel,	

Het	hotel	 biedt	 vier	seizoenen	 per	 jaar	een	
totale	 Alpen	 Experience.	 De	prachtige	
omgeving	van	het	hotel	 leent	zich	 uitstekend	
voor	 zowel	 actieve	als	culturele	
evenementen.	

Het	hotel	 organiseert	 in	de	winter	
verschillende	 activiteiten	 waar	je	als	gast	deel	
van	uit	 kunt	maken.	Ski- en	
snowboardvakanties,	 off-piste	 tours,	 poeder	
skiën	en	boarden	 en	begeleiding	 voor	
beginners.
In	de	zomer	 zijn	 dat	de	volgende	 activiteiten:	
klimtochten,	 wandelroutes,	 tennislessen,	
golfspecials	 en	fietstours.	

Samen	de	bergen	 in,	 op	alle	niveaus	 en	onder	
begeleiding	 van	een	 persoonlijke	 guide.	

Om	onze	 gasten	zich	 echt	 thuis	 te	laten	
voelen,	 hebben	 wij	alles	 onder	 één	dak.	Zoals	
onze	 eigen	shuttle	 service	en	een	 volledig	
eigen	trainers- en	begeleidersteam.	

See	you	in	 the	mountains!



KAMERS
Het	hotel	is	voorzien	van	verschillende	kamertypes.	 Zo	bieden	we		
basiskamers,	 standaardkamers	 en	 premiumkamers	 aan.	Allen	met	een	
schitterend	uitzicht	over	het	Dachstein	bergmassief	 dan	wel	het	dorpje	
Tunzendorf.	 Een	 aantal	hotelkamers	 beschikt	over	een	balkon.	

Naast	 de	hotelkamers	 biedt	het	hotel	ook	4	tot	6-
persoonsappartementen	 aan.	 Deze	 hebben	allen	prachtig	uitzicht	over	
het	dorpje	Tunzendorf.	 De	appartementen	 zijn	ruim	opgesteld	met	 grote	
balkons,	waar	je	al	vroeg	heerlijk	in	het	zonnetje	zit.	



TERRASVIEW

“The mountains are calling and I must go”

Vanaf	ons	grote	terras	aan	de	voorkant	
van	het	hotel	is	het	mooiste	uitzicht	
van	Tunzendorf	te	bewonderen.	Drie	
prachtige	toppen	van	de	Dachstein	
Area.	

Met	een	kopje	koffie	of	een	biertje	
genieten	van	het	echte	Oostenrijkse	
landschap...dát	is	pas	echt	vakantie.	



RESTAURANT
In	het	Alpen	Experience	 Hotel	geniet	 je	
iedere	 ochtend	van	een	 lekker	vers	
ontbijtbuffet.		

Het	restaurant	biedt	een	à	la	carte	
menukaart	met	daarop	voor	ieder	wat	wils.	
De	keuken	 is		elke	avond	van	de	week	
geopend.	Ook	beschikt	het	restaurant	over	
een	 eigen	Pizzeria	waar	huisgemaakte	
pizza’s	 geserveerd	 worden.	

Voor	onze	 half	pension	gasten	 serveren	we	
iedere	 dag	een	 uitgebreid	drie	gangen	
menu.	



SKI GEBIED
Schladming	Dachstein	263	km	ski	pistes,	de	4	Bergen	 Skischaukel

Salzburg	ski	Amadé total	760	km	ski	slopes



POWDERWEEK Dutch Week END OF SEASON
De	hele	maand	
januari	volledig	
georganiseerde	
poederweken.	De	
hele	dag	op	pad	met	
een	guide	die	jou	de	
mooiste	plekken	laat	
zien.	

Speciale	Nederlandse	
feest	week!
Skiën	en	top	
Nederlandse	
activiteiten	en	
evenementen	in	het	
skigebied

In	maart	genieten	we	
van	de	bijzondere	
Frühling	Schnee,	die	
jij	samen	met	jouw	
guide	aan	het	eind	
van	het	seizoen	gaat	
ontdekken.	

WINTER SPECIALS



Outdoor Experience
Dag	1																																			
Op	de	eerste	dag	wordt	je	warm	ontvangen	door	het	
Alpen	Experience	Team.	We	zorgen	voor	een	zorgeloze	
aankomst	waarbij	je	lekker	even	kunt	relaxen	en	je	
spullen	uit	kunt	pakken.	
Na	een	tijdje	gaan	we	de	omgeving	verkennen	door	
middel	van	een	mooie	wandeling	(*)	vanuit	het	hotel.	
De	wandeling	duurt	ongeveer	anderhalf	uur.	
’s	Avonds	geniet	je	van	het	eerste	drie	gangen	diner	in	
ons	restaurant

Dag	2																																			
Ochtend:	We	vertrekken	na	het	ontbijt	naar	de	
Kammspitze,	de	berg	waar	je	vanuit	het	hotel	op	uit	
kijkt,	daar	is	speciaal	voor	jou	een	prachtige	
wandeltocht	(**)	uitgezet.	De	wandeling	duurt	
ongeveer	drie	uur.	Het	Experience	Team	zorgt	voor	een	
lunch	op	een	onvergetelijke	plek.	
Middag:	Na	de	wandeltocht	pakken	we	’s	middags	de	
fiets.	Op	de	fiets	ontdekken	we	de	omgeving.	Omdat	de	
bergtocht	redelijk	intensief	is,	doen	we	het	in	de	
middag	wat	rustiger	aan.	
Avond:	’s	Avonds	kunnen	de	verhalen	van	de	eerste	
belevenisvolle	dag	de	revue	laten	passeren	onder	het	
genot	van	het	drie	gangen	diner	en	een	lekker	drankje.	

Dag	3																																		
Ochtend:	Vanuit	het	hotel	vertrekken	we	richting	een	
wandeltocht	(**)	vol	watervallen,	de	Silberkarklamm in	
Ramsau am Dachstein.	De	wandeling	duurt	ongeveer	
drie	uur.	Ook	deze	dag	lunchen	we	op	een	bijzondere	
plek	in	de	bergen.		
Middag:	In	de	middag	fietsen	we	naar	Schladming.	
Schladming	is	een	leuk	dorp,	met	gezellige	terrasjes	en	
het	biedt	ook	de	mogelijkheid	om	te	winkelen.	
Avond:	’s	Avonds	geniet	je	weer	van	ons	drie	gangen	
diner.	Na	het	diner	bestaat	de	mogelijkheid	om	een	
mooie	film	te	kijken	in	onze	Tunzibar.	

(*)	makkelijke	route	(**)	medium	route	(***)	zware	
route

Voor	het	wandelen	onderscheiden	
we	drie	types,	namelijk	wandelen,	
hiken en	peakklimmen.	Het	
programma	dat	nu	volgt	is	slechts	
een	voorbeeld	zoals	jouw	week	er	uit	
zou	kunnen	zien.	Alles	is	mogelijk,	
dus	heb	jij	de	invulling	liever	anders,	
dan	denken	we	graag	met	je	mee.	



Dag	4																																			

Ochtend:	We	starten	de	ochtend	met	een	wandeling	(*)	
van	ongeveer	45	min,	deze	start	vanaf	het	hotel.	Nadat	
de	benen	zijn	gestrekt,	stappen	we	in	de	auto	richting	
Salzburg.	
Dagtrip	naar	Salzburg	
Salzburg	is	een	stad	met	een	prachtige	identiteit,	
imposante	kastelen	en	machtige	burchten.	De	stad	is	
opgenomen	in	de	werelderfgoedlijst	en	staat	bekend	als	
de	geboorteplaats	van	Mozart.	Salzburg	is	niet	alleen	
mooi,	maar	ook	een	erg	gezellige	stad	waar	genoeg	te	
doen	is.	Het	geboortehuis	van	Mozart	is	zeker	de	
moeite	waard	en	de	Hohensalzburg vesting	is	een	must.	
Liefhebbers	kunnen	in	de	voetsporen	van	de	familie	
Von	Trapp treden	en	de	Sound	of	Music	herbeleven.	
Verder	kun	je	in	Salzburg	volop	genieten	van	de	opera’s,	
concerten,	theatervoorstellingen	en	zeker	niet	
onbelangrijk	is	het	goed	shoppen	bij	de	winkeltjes	in	de	
kleine	steegjes	en	exclusieve	winkeltjes	in	de	oude	stad.	
Avond:	In	overleg	met	de	groep	wordt	er	in	de	stad	of	in	
het	hotel	gedineerd.	

Dag	5																																		

Ochtend:	Na	een	dagje	‘rust’	te	hebben	gehad	in	
Salzburg,	is	het	vandaag	tijd	voor	een	stevige	bergtocht	
(***).	Na	het	ontbijt	vertrekken	we	richting	de	
Stoderzinken.	We	klimmen	richting	de	top	van	2048	
meter.	Het	is	een	tocht	van	4	uur	en	dat	is	de	tocht	ook	
zeker	waard!	We	lunchen	op	de	berg	en	zullen	in	de	
loop	van	de	middag	terugkeren	bij	het	hotel.	In	de	
middag	heb	je	vrije	tijd	en	kun	je	even	bijkomen	van	de	
stevige	hike.	
Avond:	’s	Avonds	dineren	we	in	het	hotel.	Na	het	diner	
bestaat	de	mogelijkheid	om	deel	te	nemen	aan	de	
casinoavond,	een	avond	vol	leuke	spellen	en	vooral	
gezelligheid.	

Dag	6																																			 ___________

Ochtend:	Deze	dag	vertrekken	we	na	het	ontbijt	richting	
de	Bodensee.	Bij	deze	wandeltocht	heb	je	de	keuze	
tussen	een	makkelijke	(*)	en	medium	(**)	route.	De	
makkelijke	route	duurt	ongeveer	een	uur	en	is	vlak.	Bij	
de	medium	route	maak	je	wel	hoogtemeters,	dit	is	een	
tocht	van	ongeveer	vier	uur.	

Middag:	Ongeacht	welke	route	je	kiest,	in	de	middag	
staan	de	fietsen	weer	voor	jullie	klaar.	Voor	de	
liefhebbers	kan	de	week	afgesloten	worden	met	een	
ontspannen	fietstocht.	

Avond:	Geniet	van	je	avond	in	het	hotel	en	laat	je	nog	
een	keer	verrassen	door	de	Oostenrijkse	keuken.	



SKIVAKANTIE

GOLFVAKANTIE
In	de	nabije	omgeving	van	het	hotel	liggen	vijf	
mooie	en	voor	de	liefhebber	ook	uitdagende	
golfbanen.	De	prachtige	omgeving	maakt	het	
een	unieke	ervaring	om	in	de	Alpen	te	golfen.	
Vanuit	het	hotel	worden	golfspecials	
georganiseerd,	waarbij	je	in	jouw	vakantie	op	
alle	banen	kunt	spelen.	

In	het	Alpen	Experience	Hotel	hebben	we	
gedurende	de	winter	vele	specials,	zoals	
poederweken,	familieweken	en	end	of	season	
weken,	waarbij	ook	een	totaal	pakket	op	maat	
wordt	gemaakt	speciaal	voor	jou.	Het	hotel	
bevindt	zich	in	de	Ski	Amadé,	regio	Schladming	
Dachstein	een	gebied	waar	het	voor	iedere	
skiër	van	beginner	tot	expert	prachtig	skiën	is.	



00316 11 39 19 19
info@alpenexperiencehotel.com
www.alpenexperiencehotel.com 


