SKILESSEN INBEGREPEN
HOEGE KINDERKORTINGEN
COMPLETE WINTERSPORTVAKANTIES

FAMILIEVAKANTIES

NEDERLANDSTALIGE LESSEN

HOGE KINDERKORTINGEN

SKI- & SNOWBOARDLESSEN

✓ Kortingen op basis van leeftijd
voor kinderen die de kamer delen
met twee betalende volwassenen.

SKIPRET

✓ De basistechnieken worden op
een speelse manier aangeleerd.
✓ Als afsluiter organiseren we een
leuke slalom voor kinderen en
jongeren tot 14 jaar, met diploma
en medaille.
✓ 's Namiddags is er vrijblijvend
skibegeleiding voor kinderen.

ANIMATIE

✓ Na de skipret zorgen onze
monitoren voor kinderanimatie:
knutselen, rodelen, dansen, ...

6-DAAGSE SKIPAS
✓ 6-daagse skipas is inbegrepen.
✓ Mogelijkheid om mits supplement
een extra dag te skiën, dit is altijd
de laatste dag van het verblijf.
✓ De waarborg voor de keycard
moet de laatste skidag
gerecupereerd worden.
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✓ Gratis skilessen voor elke
deelnemer vanaf 5 jaar op 5
verschillende niveaus.
1 Beginner = geen ervaring
2 Eén tot twee weken ervaring
3 Basis parallel
4 Gevorderd parallel (op rode piste)
5 Expert
✓ Gratis snowboardlessen vanaf
9 jaar met een minimum van 5
deelnemers.
A Beginner = geen ervaring
B Eén tot twee weken ervaring
C Gevorderd
✓ Het lesniveau moet bij boeking
doorgegeven worden.
✓ Kinderen en volwassenen krijgen
's voormiddags gedurende 3 uur
in aparte groepen les.
✓ De lessen starten de dag na
aankomst, de dag van vertrek is
geen skiles voorzien.
• 10-daagse reis: 6x 3 uur les
• 9-daagse reis: 5x 3 uur les
✓ Kinderen jonger dan 5 kunnen
op aanvraag deelnemen als ze
ploegbochten kunnen maken op
een blauwe piste.

✓ In Les 3 Vallées (pg. 30) zijn geen
lessen inbegrepen, deze worden
vervangen door skibegeleiding.

MONITOREN

✓ De lessen worden gegeven door
ons ervaren Snowfriends-team.
✓ Elke Snowfriends-monitor
bezit een geldig diploma en
is geregistreerd conform de
plaatselijke wetgeving.
✓ Elke Snowfriends-monitor heeft
de nodige ervaring om op een
veilige en efficiënte manier de
modernste technieken aan te
leren.
✓ In sommige skigebieden zijn we
genoodzaakt samen te werken
met de plaatselijke skischool,
maar kinderen krijgen altijd les in
het Nederlands.
✓ Voor sommige volwassenen
wordt een leraar van de lokale
skischool ingeschakeld.

COMFORTABELE BUSREIS
✓ Princess Class **** of Royal
Class **** autocars met het beste
comfort: extra veel beenruimte,
ruim verstelbare rugleuning, ...

✓ Heenreis: vertrek in de vroege
avond (17-21 u.) zodat we 's
ochtends aankomen.
✓ Er wordt bij aankomst een extra
ontbijt voorzien in het hotel.
✓ Terugreis: in normale
omstandigheden zijn we rond
7.30 u. 's ochtends op de eerste
afstapplaats.
✓ Keuze uit maar liefst 10
opstapplaatsen: Antwerpen, Gent,
Brussel, Heist-op-den-Berg, Lier,
Geel, Leuven, Aarschot, Lummen
en Houthalen.
✓ Voor groepen vanaf 15 personen
voorzien wij in samenspraak een
opstapplaats in de buurt.
✓ Alle autocars rijden met twee
ervaren chauffeurs conform
de Europese regelgeving
betreffende technische keuring,
winteruitrusting en rij- en
rusttijden.

HOTELVERBLIJF

COVID-19

HALF PENSION

✓ Alle Snowfriends-reizen worden
conform de op dat moment
geldende Covid-19-maatregelen
georganiseerd.
✓ Al onze busreizen zijn volledig
coronaproof.
✓ De aangeboden hotels volgen
de veiligheids-, hygiëne- en
gezondheidsregels. De hotels
waar buffetten voorzien zijn,
zullen de nodige maatregelen
nemen qua hygiëne en
volksgezondheid.

✓ Het half pension start met diner
op de dag van aankomst en
eindigt met ontbijt op de dag van
vertrek. Voor busreizigers is er
een extra ontbijt bij aankomst.
✓ Alle hotels worden aangeboden
in half pension, uitgezonderd
• Hotel Tevini: 3/4 pension (pg. 9)
• Apart San Giovanni: ontbijt (pg. 17)

IN- EN UITCHECKEN

✓ De kamers zijn bij aankomst
beschikbaar in de vroege
namiddag.
✓ Uitchecken gebeurt voor 10 uur.
✓ Er is bagage-opslag voorzien in
een gemeenschappelijke ruimte.
✓ Indien je ervoor kiest om de
laatste dag nog te skiën, wordt
douchemogelijkheid voorzien.

Op al de Snowfriends-reizen zijn de
algemene reisvoorwaarden van toepassing,
meer info op www.se7en.be. De vermelde
prijzen zijn inclusief btw.
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