
Frühstuk presents:

13 - 17 maart,  17 - 21 maart 
 Zorgeloos op wintersport



Freunden am Schnee

€
 

Freunden am Schnee staat voor volledige ontzorging, maximale pistekilometers en toch een onwijs gave trip met een kleine 
groep vrienden of collega’s (4 of 6 personen). Uiteraard in het grootste skigebied van Oostenrijk: Saalbach-Hinterglemm.

De voordelen:
▪ Jouw vrienden of collega’s weer eens zien
▪ Schone berglucht en lange dagen skiën in het grootste skigebied van Oostenrijk
▪ Alles, maar dan ook echt alles voor je geregeld (behalve het vervoer)
▪ Heerlijk betaalbaar ontspannen met 3*** of 4**** luxe
▪ De allervriendelijkste annuleringsvoorwaarden en altijd een cash refund
▪ Volledig Corona-proof programma met Frühstuk residents; Alamaison, Sunny, Paul & Ruben 



Standaard Premium

✔ Van 13 t/m 17 maart of 17 t/m 21 maart 2021
✔ Overnachten in standaard 3*** hotel, in het centrum 

van Hinterglemm – 2, 3 of 4 persoonskamers
✔ Inclusief ontbijtbuffet

✔ Van 13 t/m 17 maart of 17 t/m 21 maart 2021
✔ Verblijf in luxe 4****s Hotel Alpen Karawanserai in het 

centrum van Hinterglemm – 2, 3 of 4 persoonskamers
✔ Inclusief luxe ontbijtbuffet
✔ Wellness, spa & sauna

€ 440 p.p. € 505 p.p.

Inclusief 3 daagse skipas
Skipas en gehuurd materiaal ligt klaar in het hotel, je kan direct de piste op!
Soepel annuleringsbeleid: tot en met 1 februari kosteloos annuleren
Aanbetaling van slechts € 150
Negatief reisadvies of overmacht? 100% cash refund en dus geen voucher!
Volledig Corona proof programma met Frühstuk residents;  Alamaison, Sunny, Paul & Ruben
Prijzen exclusief bijdrage garantiefonds à €5,- p.p., borg skipas à €2,- p.p. en toeristenbelasting à €2,- p.p.p.n.

Bij elk pakket, zorgeloze service:
Slechts 200

Earlybird 
plekken 

beschikbaar



Aanmelden voor een Freunden am Schnee reis is simpel en kan via fruhstuk.nl/freunden.

Een persoon uit jullie groep meldt zich aan als hoofdboeker. Kies op onze site jullie weekdeel, 
daarna kiest de hoofdboeker jullie groepsgrootte en pakket. Na aanmelding en aanbetaling 
door de hoofdboeker nemen we telefonisch contact op! We bevestigen jullie reis, en richten 
jullie portal in. Hier kan de rest van de groep zich aanmelden, simpel toch?

De hoofdboeker kiest op de 
website het juiste weekdeel. 
Daar selecteer je vervolgens 
het pakket en aantal personen 
en doet de aanbetaling voor 
de reis

Meer informatie en een 
handleiding voor ons 
‘MijnFrühstuk’ portal vind je 
aan het eind van dit document!

* De boeking is pas definitief wanneer iedereen de aanbetaling voldaan heeft 

https://fruhstuk.nl/freunden


* De boeking is pas definitief wanneer iedereen de aanbetaling voldaan heeft 

https://fruhstuk.nl/wp-content/uploads/2020/10/Algemene-voorwaarden-Fru%CC%88hstuk-10-2020.pdf
https://fruhstuk.nl/wp-content/uploads/2020/10/Algemene-voorwaarden-Fru%CC%88hstuk-10-2020.pdf
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Programma

Bingo voor bejaarden? Echt niet! Nummertjes zijn er om op te dansen! Speel daarom 
mee met onze Disco Bingo in de beruchte Bergstadl! Oh en heb je bingo? #gelukszak 
Dan win je eeuwige roem, en natuurlijk een zittende ovatie van de rest van de groep. 
Maaaar: heb je een valse bingo? Dan moet je je favoriete liedje zingen voor de groep.

DISCO BINGO

Disclaimer: bij alle Frühstuk events zullen de lokale richtlijnen gehandhaafd worden. 
Dit betekent dat iedereen een vaste zitplaatsen heeft, je wordt bediend en consumpties 
orden aan tafel bezorgd worden en er zal ten allen tijde zal er afstand gehouden worden.

Op de Adler Rooftop een heus ‘sit-down festival’, en dat in de winter. Frühstuk zorgt 
voor de lekkerste disco en house bangers en daarnaast is er ook  er live muziek!! 
Een groot feest, dus keep the spirit: ‘Altijd blijven lachen’ namens team Frühstuk.

HAPPY WINTER FEELINGS 

Lekker loungen in Oostenrijk? Frühstuk regelt het! We zorgen dat de prosecco en 
loungebanken klaar staan in de ultieme lounge hotspot: de Schwarzacher. De live muziek zal 
over het terras vloeien zodat je het ultieme Ibiza gevoel zelfs in Hinterglemm kan evenaren! 

IBIZA LOUNGE

Een Oktoberfest in maart? Wat ons betreft kan je elke maand Oktoberfest vieren dus let’s 
do it! Wij zorgen voor pullen bier, eten en muziek zodat jij zorgeloos kan genieten aan je 
eigen dedicated biertafel op 1800 meter hoogte @ de Walleggalm. Jetzt geht lossss!

OKTOBERFEST

Gezien het verplicht is om te reserveren, bieden we de 
volgende opties aan om een plekje voor te claimen:
• Diner & Austrian wine tasting @ Adler restaurant
• Bongo Bingo + diner @ Alpen Karawanserai restaurant
• Kaasfondue @ Xandl Stadl

DINER

Dat er geen après ski is komende winter, is niks nieuws! Daarom komt Frühstuk 
met een alternatief middagprogramma. Zo sluit jij een lange skidag voldaan af met 
een afzakkertje en kan je vervolgens zo aanschuiven bij één van de unieke 
dinerlocaties welke via Frühstuk te reserveren zijn. Dat is nog eens zorgeloos 
genieten op wintersport!



Extra dag skipas

Frühstuk exclusieve diners
Niet zelf een diner fixen? Frühstuk regelt het voor jou!
We zorgen voor een reservering bij verschillende diner locaties, zoals:

▪ Diner & Austrian wine tasting, in restaurant Adler
▪ Dineren in het prachtige restaurant van Alpen Karawanserai
▪ Beste kaasfondue in town, bij het echt oostenrijkse Xandl Stadl

Bij aankomst direct de piste op, om nog meer kilometers te 
maken? Dat kan! Boek een extra dag skipas in de portal!

€46,-

Beste 
dinerlocaties 

van 
Hinterglemm
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Skiles

Masterclass
Knal je zo elke zwarte piste af, maar ben je toch nog niet 
uitgeleerd? Ga dan een dag op pad met een ski professional 
die je ski skills nog even naar hoger niveau tilt:

✓ Voor de gevorderde skiër
✓ Vrijdag 19 maart van 10:00 – 15:00 uur
✓ Ca. 10 personen per groep

Ben je nog geen held op de lange latten of wil je jouw techniek verder 
perfectioneren? Dat kan via Frühstuk! Wij bieden daarom 3 daagse 
skilessen in groepsverband aan (privé op aanvraag):

✓ Les start op dag na aankomst (14/18 maart) 
✓ Lestijden van 9:30 – 12:30 
✓ Drie niveau’s: beginner (A) intermediate (B) en licht gevorderd (C)
✓ Ca. 10 personen per groep

€99,-

€40,-

Nederlandse 
instructeurs!



Materiaalhuur per 3 dagen

Ski’s Gold & Snowboard: €70,-

Ski’s Platinum: €90,-

Schoenen: €25,-

Ski- en snowboard verhuur

✓ Boek bij ons je ski’s, snowboard en schoenen en deze 
staan klaar in het hotel bij aankomst!

✓ Huur tot 30% goedkoper dan bij de verhuur in 
Hinterglemm.

Back-up
Ter 

plaatse
Korting 

via 
Frühstuk!

Bij 
aankomst 
klaar in je 

hotel!



Annuleringsvoorwaarden 
We snappen dat het lastig is om een vakantie te boeken in deze onzekere tijden. Om die reden hanteren we een aantal aangepaste 
voorwaarden om deze onzekerheid zoveel mogelijk weg te nemen zodat jij en je vrienden zorgeloos op wintersport kunnen:

● Je kan tot en met 1 februari kosteloos annuleren, de reissom krijgen jullie volledig terugbetaald.
● Indien de reis wordt geannuleerd door onvermijdbare of buitengewone omstandigheden door een uitbraak van een pandemie heeft de 

reiziger recht op een 100% vergoeding van de waarde van reissom.  Hieronder vallen ook de aanschaf van eventuele extra opties 
zoals diners of materiaalhuur.

● Frühstuk stelt de gezondheid van reizigers altijd voorop. Georganiseerde activiteiten zullen altijd volgens de in Nederland en/of 
Oostenrijk geldende maatregelen worden georganiseerd. Dit houdt in dat reizigers aan vaste tafels borrelen of dineren en een vaste 
zitplaatsen worden gehanteerd.

Freunden am Schnee is de vakantie waar je al zolang op zit te wachten! Maar dat kan alleen maar als de reis voor iedereen veilig is. 
Daarom gelden de volgende maatregelen:

● Mond-bedekking verplicht in de skiliften en de wachtrijen voor de skilift;
● Te allen tijde één meter afstand tussen verschillende groepen;
● Restaurants en middagactiviteiten kunnen alleen vooraf geboekt worden d.m.v. een reservering en er wordt gewerkt met vaste 

zitplaatsen;
● Afhankelijk van de op het moment geldende regels kan het zijn dat de maatregelen worden verscherpt of versoepelt

Corona voorwaarden 



Handleiding – MijnFrühstuk portal



Landingspagina | Hoofdboeker
De startpagina van de portal met alle informatie over de reis en het proces van boeken,



Pakket kiezen | Hoofdboeker
Je kiest het pakket voor jouw groep en klikt vervolgens op ‘Aanmelden’, maak vervolgens een account aan 
en vul je gegevens in. Daarna volgt de aanbetaling om je reservering definitief te maken.



Klaar, je aanmelding is voltooid! 

Vervolgstappen na aanbetaling hoofdboeker

1. Wanneer de aanbetaling voldaan is word je gebeld door Frühstuk binnen 24 uur. 
2. Na het gesprek volgt de reisbevestiging en aanvullende informatie per mail.
3. Je kan nu inloggen en je vrienden uitnodigen via de portal welke met jou deze 

unieke wintersport beleving aangaan!



Meer info & contact 

Voor meer informatie, bel of mail Frühstuk 
Aron: +31 6 29 10 38 78

of info@fruhstuk.nl


