Winterstage voertuigbeheersing
MAX. 10 EQUIPES

Winterstage: voertuigbeheersing op sneeuw
Onder de deskundige begeleiding van professionele instructeurs,
wordt in deze winterstage de nadruk gelegd op voertuigbeheersing
op gladde ondergrond.
Op het afgesloten parcours van het Winterfahrpark Stegergut in
Thomatal, midden in de Oostenrijkse skigebieden, wordt stap voor
stap aangeleerd om met uw eigen voertuig op gladde ondergrond
ten allen tijde de controle over het stuur te behouden.
Om de rijervaring maximaal te kunnen benutten, wordt deze rit
beperkt tot 10 equipes van 2 personen. Zo kunnen we elke
deelnemer per equipe voldoende tijd garanderen om te rijden
onder begeleiding van de instructeurs.

22 tot 25 januari 2023
Spa & Vitalresort Eggerwirt
Kaltbachstraße 5
5582 St. Michael im Lungau • AT

€ 3.900

PROGRAMMA
Verblijf
We verblijven tijdens deze reis inWellnesshotel Eggerwirt****
Sankt Michael im Lungau.
Dit prachtige hotel beschikt over een uitgebreide Spa en Wellnessfaciliteit, waar we na
de inspirerende rijervaringen tot rust kunnen komen.
De keuken van het hotel wordt alom geprezen voor haar authentieke Oostenrijkse
gerechten.

Zondag 22/01
Aankomst hotel
Welkomstdrink
19u30 Diner
Maandag 23/01
7u30 Ontbijt
8u30- 16u30
Rijvaardigheid op parcours
onder begeleiding van instructeurs
19u30 Diner
Dinsdag 24/01
7u30 Ontbijt
8u30- 16u30
Rijvaardigheid op parcours
onder begeleiding van instructeurs
19u30 Diner
Woensdag 25/01
8u Ontbijt en afscheid

ALGEMEEN INBEGREPEN
(2 pers.)
Hotel – twin/doubleroom
Ontbijt, lunch en diner
Instructeurs rijvaardigheid
Wellness-hotel

TYPE RALLY

OPTIES op aanvraag

VOORWAARDEN

Rijvaardigheid

Transport auto
Travel met crew

Achterwielaandrijving
of 4x4

Rijden en driften op
sneeuw

Winterbanden

Professioneel privaat
parcours

Inbegrepen in deelnameprijs
•
•
•
•
•
•
•

Verblijf in hotels in op basis van kamer:
twinroom / doubleroom
Ontbijt en diner in hotel / restaurant
Dranken uit het drankenbuffet
Lunch op het parcours
DeelnemersPATCH
Technische assistentie met depannagewagen
Bagage service: transfer van bagage door crew

Niet inbegrepen in deelnameprijs
•
•

Transport/Transfer naar start en terug naar huis
Dranken buiten het drankenbuffet

Algemene voorwaarden
Classic Tours van toepassing

