WINTER 2022-2023

SKILESSEN INBEGREPEN
HOGE KINDERKORTINGEN

SKILESSEN INBEGREPEN
HALF PENSION
HOGE
KINDERKORTINGEN
EIGEN MONITOREN

6-DAAGSE SKIPAS

FAMILIEVAKANTIE

SCHERPE PRIJS

ANIMATIE

Beste sneeuwvrienden
Snowfriends heet je van harte welkom! Met onze meer dan 25 jaar ervaring in het organiseren van
wintersportreizen, selecteerden wij sneeuwzekere topskigebieden en kozen wij hotels dicht bij de pistes en
liften uit. Zo kan jij ten volle genieten van jouw wintersportvakantie.
Wij bieden bovendien geen ingewikkelde constructies, maar een volledig transparant programma, zonder
verrassingen ter plaatse. Complete wintersportvakanties dus, en dit tegen de scherpste prijzen. Op onze
familiereizen krijg je bovendien hoge kinderkortingen. Bereken de totaalprijs van je reis, vergelijk en stel
vast dat Snowfriends je de beste voorwaarden biedt!
In onze Snowfriends-reizen zijn Nederlandstalige ski- of snowboardlessen standaard inbegrepen. Dit is samen
met onze garantie voor de beste prijs-kwaliteitverhouding onze grootste troef. De lessen worden gegeven
door ons eigen, ervaren monitorenteam. Alle Snowfriends-moni’s dragen safety first hoog in het vaandel
terwijl ze jong en oud de modernste technieken aanleren.
Een groot deel van onze reizen bieden we aan als busreis. We rijden in Princess Class**** of Royal Class****.
Deze autocars bieden je het gedroomde comfort. Als je verkiest om met eigen vervoer te reizen, bieden we je
een korting aan.
Samen met onze ervaren, gediplomeerde monitoren maken wij van elke vakantiedag een supergroot feest
voor alle reizigers, groot en klein. Ons monitorenteam staat steeds paraat: van skilessen over après-ski tot
vrijblijvende avondanimatie.
Ons ervaren team verheugt zich nu al op jouw deelname en staat te popelen om jou een onvergetelijke
wintersportvakantie te bezorgen. Blader door ons programma, maak jouw keuze uit ons gevarieerd
aanbod en reserveer jouw gedroomde sneeuwvakantie snel via Se7en Reizen. We zullen je vertrouwen niet
beschamen, beloofd!
Sportieve groeten
Je Snowfriends Team

BOEK JOUW SNOWFRIENDS-VAKANTIE EXCLUSIEF BIJ SE 7EN REIZEN
MARTELARENSTRAAT 23 - 3200 AARSCHOT | 016 31 38 20
AARSCHOT@SE7EN.BE | WWW.SE7EN.BE/SNOWFRIENDS

VU: Christoff Janssens, LV Travel & Touroperating bv, Diestsesteenweg 141, 3202 Rillaar, BE 0650.583.651 | Aangesloten bij VVR (erkenningsnr 9617),
verzekerd bij Amlin Insurance | Se7en is de merknaam van de reisshops van LV Travel & Touroperating

SKILESSEN INBEGREPEN
HOGE KINDERKORTINGEN
COMPLETE WINTERSPORTVAKANTIES

FAMILIEVAKANTIES
HOGE KINDERKORTINGEN

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

✓ De waarborg voor de keycard
moet de laatste skidag
gerecupereerd worden.

MONITOREN

NEDERLANDSTALIGE LESSEN
SKI- & SNOWBOARDLESSEN

SKIPRET VOOR IEDEREEN

✓ De basistechnieken worden op
een speelse manier aangeleerd.
✓ Gevorderde skiërs worden in
aparte groepjes begeleid tot
echte kampioenen.
✓ 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.
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ploegbochten kunnen maken op
een blauwe piste.

✓ 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.
✓ Kinderen jonger dan 5 kunnen
op aanvraag deelnemen als ze

✓ 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.
Kies je voor eigen vervoer op
een busreis, dan krijg je 120 euro
korting per persoon

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)

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
meestal 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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Snowfriends 2022-2023
KERSTVAKANTIE

PAASVAKANTIE 1

OPLEIDING SKILERAARS

✓ Italië | Val di Sole | Busreis
• Hotel Almazzago • pg. 8
• Hotel Holiday • pg. 15
✓ Italië | Passo Tonale | Busreis
• Hotel Piandineve • pg. 17
✓ Italië | Livigno | Eigen vervoer
• Hotel Intermonti • pg. 16

✓ Italië | Val di Sole | Busreis
• Hotel Almazzago • pg. 8
• Hotel Tevini • pg. 9
• Hotel La Noria • pg. 10
• Stage/cursusreis • pg. 10
• Hotel Folgarida • pg. 11
• Hotel Dal Bracconiere • pg. 13
• Hotel Holiday • pg. 15
✓ Italië | Livigno | Eigen vervoer
• Hotel Intermonti • pg. 16
✓ Oostenrijk | Zillertal | Eigen
vervoer
• Hotel Berghof • pg. 20
✓ Oostenrijk | Ski Amadé | Eigen
vervoer
• Hotel Der Alpenblick • pg. 21

Ben jij een gepassioneerd
wintersporter? Wil jij graag
je techniek verbeteren? Wil
je graag ons enthousiast
monitorenteam vervoegen?
Dan is onze stage/
cursusreis in Val di Sole in de
paasvakantie iets voor jou!

KROKUSVAKANTIE
✓ Italië | Val di Sole | Busreis
• Hotel Almazzago • pg. 8
• Hotel Tevini • pg. 9
• Hotel La Noria • pg. 10
• Parkhotel Folgarida • pg. 12
• Hotel Dal Bracconiere • pg. 13
✓ Italië | Livigno | Eigen vervoer
• Hotel Intermonti • pg. 16

MAART
✓ Italië | Val di Sole | Eigen vervoer
• Hotel Almazzago • pg. 8

De stage en cursus worden
gegeven door docenten van
Sneeuwsport Vlaanderen en
gespecialiseerde trainers. Tijdens
de stageweek worden regelmatig
videoanalyses en opbouwende
evaluatiemomenten ingelast.

CURSUS INITIATOR SKI

De basiscursus om monitor te
worden.
✓ Je moet minstens 16 jaar zijn.
✓ Je moet geslaagd zijn voor
de toelatingsproef óf voor de
technische stage (Tijdens de
technische stages worden er gratis
toelatingsproeven georganiseerd).

✓ Een overzicht van alle
praktische info (data
en plaatsen) van de
toelatingsproeven vind je op
sneeuwsportvlaanderen.be.

TECHNISCHE STAGE SKI

Voor alle gevorderde skiërs die
hun technisch niveau aanzienlijk
willen perfectioneren.
✓ Vereiste niveau: vlot een
zwarte piste kunnen afdalen.
✓ Op het einde van de
stageweek kan je ter plaatse
vrijblijvend deelnemen aan
de Sneeuwsport Vlaanderen
toelatingsproef.

Alle deelnemers aan de cursus initiator
zijn verplicht om over een verzekering te
beschikken die voldoet aan de voorwaarden van Sneeuwsport Vlaanderen.
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ITALIË

Snowfriends-skigebieden in Italië
Italië is de hoofdbestemming van Snowfriends. In Val di Sole hebben we het ruimste aanbod
busreizen, vooral in Campiglio Dolomiti di Brenta. Hier beleef je ski- en snowboardplezier van
Kerst tot Pasen. Democratische prijzen in de gezellige berghutjes en betaalbare après-ski maken je
vakantie nog aangenamer. Daarnaast bieden we ook reizen naar Livigno. Met taxfree shoppen en
een bruisende après-ski heeft dit skigebied ook buiten de pistes heel wat troeven.
- CAMPIGLIO DOLOMITI DI
BRENTA
Folgarida-Marilleva en Madonna
di Campiglio vormen samen het
zonovergoten, doch sneeuwzekere
skigebied Campiglio Dolomiti di
Brenta.

- PASSO TONALE |

- LIVIGNO

PONTEDILEGNO
Zelfs in het hoogseizoen zijn hier
amper wachttijden aan de liften.
Extra troef, de rechtstreekse gondel
naar de Presena-gletsjer. Ideaal
gebied voor beginners en kinderen!

Zowel beginners als ervaren skiërs
en snowboarders vinden hun gading
in dit sneeuwzekere gebied. Na een
skidag kan je er taksvrij shoppen of
après-skiën in de vele bars.

C 154 km pistes

C 120 km pistes

C 115 km pistes

C 59 liften
B 17 | } 33 | ~ 9

C 28 liften
B 4 | } 19 | ~ 5

C 30 liften
B 6 | } 13 | ~ 11

C 1350-2600 m

C 1883-3100 m

C 1816-2800 m

C 1058 km vanuit Brussel

C 1090 km vanuit Brussel

C 853 km vanuit Brussel

• 50 km | • 66 km | • 27 km

• 35 km | • 65 km | • 20 km

• 32 km | • 66 km | • 22 km

Standaard is de skipas FolgaridaMarilleva (62 km, 25 liften) inbegrepen, deze is ruim voldoende voor
skiërs tot niveau 3.
Betere skiërs (niveau 4-5) raden
wij de uitbreiding Campiglio aan
(Kerstvakantie +€67 | Krokus +€60 |
Pasen +€61).

Buiten de schoolvakanties is de
skipas Campiglio Dolomiti di
Brenta inbegrepen!
SNOWFRIENDS | 7

ITALIË | VAL DI SOLE | BUSREIS - MAART MET EIGEN VERVOER

GROOT ZWEMBAD
KINDVRIENDELIJK
SNOWFRIENDS-TOPPER

Hotel Almazzago ***

9
10

700m

Hotel Almazzago is heel rustig gelegen, maar dankzij de hotelbar is het er gezelligheid troef.
Ook ontspanningsmogelijkheden zijn er genoeg, met een prachtige wellnessruimte en groot
zwembad met zicht op de besneeuwde omgeving. Kinderen zijn bovendien meer dan welkom. Alle
ingrediënten voor een geslaagde familievakantie zijn dus aanwezig.
LIGGING

KAMERS

] Commezzadura
] 700 m van Daolasa-lift
] Gratis hotelshuttle en skibus

FACILITEITEN

] Groot binnenzwembad
] Ruime wellness met oa sauna's
en stoombad | Solarium betalend
] Hotelbar
] Kinderspeelruimte
] Verwarmde skiruimte
] Gratis wifi
] Lift / Gratis parking

REISPERIODE

PRIJS
pp

] Ruime kamers, meestal met
balkon
] Badkamer met bad of douche,
toilet en haardroger
] Flatscreen-tv, minibar, safe

HALF PENSION

] Uitgebreid ontbijtbuffet
] 3-gangendiner met menukeuze
en saladebuffet
] 1x/week galadiner

8|

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Busreis heen/terug (excl. maart)
6-daagse skipas
Nederlandstalige lessen
7 nachten in half pension
Extra ontbijt (enkel bij busreis)
Reisbegeleiding

NIET INBEGREPEN

Singlesuppl: + € 70 | Dossierkost
(€ 15/dossier) | Verzekeringen | Huur
materiaal | Verblijftaks (ter plaatse te
betalen)

< 8j

KORTINGEN
< 12j < 14j < 16j

auto

€ 1199 - € 505 - € 320 - € 175 - € 130 - € 120
KROKUS • vr 17/02 - zo 26/02 € 1185 - € 480 - € 310 - € 165 - € 120 - € 120
MAART • za 11/03 - za 18/03 € 980
PASEN 1 • vr 31/03 - zo 09/04 € 1060 - € 400 - € 270 - € 140 - € 95 - € 120
KERSTVAK • vr 23/12 - za 31/12

INBEGREPEN

INFO SKIPAS
skigebied
+1 dag 6d uitbr
6d Folgarida-Marilleva

-

+ € 67

6d Folgarida-Marilleva + € 31 + € 60
6d Campiglio Dolomiti

-

inclusief

6d Folgarida-Marilleva + € 30 + € 61

BOEK NU VIA WWW.SE7EN.BE/SNOWFRIENDS | AARSCHOT@SE7EN.BE | 016 31 38 20

ITALIË | VAL DI SOLE | BUSREIS

NIEUW! VERWARMD BUITENZWEMBAD
ONZE NUMMER 1 IN VAL DI SOLE
HOGE KINDERKORTINGEN

Hotel Tevini ****

superior

9,5
10

400m

Familiale gastvrijheid en professionele leiding gaan hand in hand in dit tophotel in Val di Sole. Na
een dagje op de piste kan je zalig ontspannen in de luxueuze wellnesszone of in het binnen- of
buitenzwembad. En ook op culinair vlak word je hier verwend met gastronomische gerechten,
vergezeld van een passend wijntje. Onze absolute nummer één in Val di Sole!
LIGGING

] Commezzadura
] 400 m van Daolasa-lift
] Eigen shuttledienst en skibus

KAMERS

] Keuze uit comfort of superior
] Ruime kamers met alle comfort
] Badkamer met bad of douche,
toilet en haardroger
] Flatscreen-tv, minibar, safe
] Gratis wifi

FACILITEITEN

] NIEUW! Verwarmd
buitenzwembad
] Groot binnenzwembad
] Ruime wellness met oa
whirlpools, sauna's en dampbad
] Hotelbar, wijnstube
] Disco, seminariezaal, rokersruimte
] Kinder speelruimte, golfsimulator
] Verwarmde skiruimte
] Lift
] Parking | Parkeergarage betalend
REISPERIODE

MEER DAN HALF PENSION

PRIJS pp

] Rijkelijk ontbijtbuffet
] Vieruurtje met soep en
versnaperingen na het skiën
] 4-gangendiner met menukeuze
en saladbar
] 1x/week galadiner
] 1x/week themadiner
KORTINGEN IN SUPERIOR

INBEGREPEN

✓ Busreis heen/terug
✓ 6-daagse skipas
✓ Nederlandstalige ski- en
snowboardlessen
✓ 7 nachten in 3/4 pension
✓ Extra ontbijt (enkel bij busreis)
✓ Reisbegeleiding

NIET INBEGREPEN

Dossierkost (€ 15/dossier) |
Verzekeringen | Huur materiaal |
Verblijftaks (ter plaatse te betalen)

INFO SKIPAS

Comfort Superior < 7j < 8j < 12j < 16j auto
skigebied
+1 dag 6d uitbr
KROKUS • vr 17/02 - zo 26/02 € 1460 € 1530 - € 720 - € 640 - € 470 - € 150 - € 120 6d Folgarida-Marilleva + € 31 + € 60
PASEN 1 • vr 31/03 - zo 09/04

€ 1285 € 1355 - € 600 - € 530 - € 405 - € 125 - € 120 6d Folgarida-Marilleva + € 30 + € 61

BOEK NU VIA WWW.SE7EN.BE/SNOWFRIENDS | AARSCHOT@SE7EN.BE | 016 31 38 20
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ITALIË | VAL DI SOLE | BUSREIS

TE VOET NAAR GONDELLIFT
OOK ALS CURSUSREIS
PRIJSKRAKER

Hotel La Noria ***

8,6
10

250m

Op wandelafstand van de gondellift, omgeven door de prachtige Dolomieten geniet je in La Noria
van de typische Tiroolse sfeer. De vele houttinten in het hotel zorgen, zelfs op de koudste dagen,
voor een warme omgeving. Een kleine prijs voor een grootse vakantie!
Tijdens de paasvakantie is dit ook de verblijfplaats voor onze cursus/stagereis.
LIGGING

HALF PENSION

] Commezzadura
] 250 m van Daolasa-lift

] Ontbijtbuffet
] 3-gangendiner met menukeuze
en saladebuffet

FACILITEITEN
]
]
]
]

Pizzeria en gezellige hotelbar
Verwarmde skiruimte
Gratis wifi
Gratis parking

STAGE/CURSUSREIS
MEER INFO PG 6

✓ Technische stage: + € 100
✓ Cursus initiator
• Leden SSV: + € 299
• Niet-leden SSV: + € 329
✓ Extra inbegrepen
• Dossierkost (€ 15/dossier)
• 8-daagse skipas

KAMERS

] Ruime kamers met balkon
] Badkamer met bad of douche,
toilet en haardroger
] Tv

REISPERIODE

PRIJS
pp

KORTINGEN
< 8j
< 16j
auto

INBEGREPEN

✓ Busreis heen/terug
✓ 6-daagse skipas
✓ Nederlandstalige ski- en
snowboardlessen
✓ 7 nachten in half pension
✓ Extra ontbijt (enkel bij busreis)
✓ Reisbegeleiding

NIET INBEGREPEN

Dossierkost (€ 15/dossier) |
Verzekeringen | Huur materiaal |
Verblijftaks (ter plaatse te betalen)

INFO SKIPAS
skigebied
+1 dag

6d uitbr

€ 1035 - € 380 - € 140 - € 120 6d Folgarida-Marilleva + € 31 + € 60
PASEN 1 • vr 31/03 - zo 09/04 € 940 - € 320 - € 120 - € 120 6d Folgarida-Marilleva + € 30 + € 61
PASEN 1 • vr 31/03 - zo 09/04 € 999 Stage/cursusreis (pg 6) 8d Campiglio Dolomiti inclusief inclusief
KROKUS • vr 17/02 - zo 26/02
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ITALIË | VAL DI SOLE | BUSREIS

TE VOET NAAR GONDELLIFT
MOOIE WELLNESS
TOPKEUKEN

Hotel Folgarida ***

8,9
200m

10

In dit familiehotel voelen groot en klein zich meteen thuis. Ontspannen en genieten staan er
centraal na een dagje op de latten. In de panoramische eetzaal word je culinair verwend: 's
ochtends staat een zoet en hartig buffet voor je klaar, 's avonds worden Italiaanse gerechten
geserveerd. De wijnkaart is uitgebreid.
LIGGING

KAMERS

] Folgarida
] 200 m van gondellift

] Ruime kamers
] Badkamer met douche en toilet
] Tv

FACILITEITEN

] Mooie wellnesszone met oa
sauna, Turks bad, infraroodcabine
en relaxzone | Jacuzzi met jetons
] Fitnessruimte
] Gezellige hotelbar
] Kinderanimatie
] Verwarmde skiruimte
] Lift
] Gratis wifi

REISPERIODE
PASEN 1 • vr 31/03 - zo 09/04

PRIJS
pp

HALF PENSION

] Uitgebreid ontbijtbuffet
] 3-gangendiner met saladebuffet
• Menukeuze bij voor- en
hoofdgerecht
• Dessertenbuffet
] Wekelijks diner bij kaarslicht
] Wekelijks glühwein en thee met
zoetjes

< 8j

KORTINGEN
< 14j
< 16j

auto

INBEGREPEN

✓ Busreis heen/terug
✓ 6-daagse skipas
✓ Nederlandstalige ski- en
snowboardlessen
✓ 7 nachten in half pension
✓ Extra ontbijt (enkel bij busreis)
✓ Reisbegeleiding

NIET INBEGREPEN

Dossierkost (€ 15/dossier) |
Verzekeringen | Huur materiaal |
Verblijftaks (ter plaatse te betalen)

INFO SKIPAS
skigebied
+1 dag 6d uitbr

€ 1050 - € 390 - € 180 - € 140 - € 120 6d Folgarida-Marilleva + € 30 + € 61

BOEK NU VIA WWW.SE7EN.BE/SNOWFRIENDS | AARSCHOT@SE7EN.BE | 016 31 38 20
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ITALIË | VAL DI SOLE | BUSREIS

TOPLIGGING LANGS DE PISTE
IDEAAL VOOR BEGINNERS
GROOT ZWEMBAD

🧒

Parkhotel Folgarida ****

9
10

Parkhotel Folgarida, gelegen op een blauwe piste, werd recent volledig gerenoveerd in Tiroolse
stijl. Naast de fantastische ligging, biedt dit hotel je een prachtig zwembad en zeer mooie
wellnessruimte. Daarnaast kan je ook ontspannen in de gezellige pianobar. Liever wat meer actie?
Parkhotel Folgarida beschikt ook over een discotheek.
LIGGING

] Folgarida
] Langs de piste op 1500 m hoogte
] Ski-in, ski-out

KAMERS

] Ruime, elegante, gerenoveerde
kamers
] Badkamer met bad of douche,
toilet en haardroger
] Flatscreen-tv, minibar, safe

HALF PENSION

] Uitgebreid ontbijtbuffet
] 4-gangendiner in buffetvorm
] Regelmatig thema-avonden

REISPERIODE
KROKUS • vr 17/02 - zo 26/02

12 |

PRIJS
pp

€ 1245

FACILITEITEN

] Groot zwembad
] Ruime wellness met oa sauna,
jacuzzi en dampbad | Solarium en
massages betalend
] Hotelbar en salon met haardvuur
] Discotheek | rokersruimte
] Kinderspeelruimte
] Gratis miniclub
• Voor kinderen van 2 (luiervrij) tot  
12 jaar
• Zondag-vrijdag: 8.30 - 21 uur
] Verwarmde skiruimte | Skiverhuur
in het hotel
] Gratis wifi
] Lift
] Parking | Binnenparking betalend

< 8j
- € 510

KORTINGEN
< 16j
auto
- € 340

- € 120

INBEGREPEN

✓ Busreis heen/terug
✓ 6-daagse skipas
✓ Nederlandstalige ski- en
snowboardlessen
✓ 7 nachten in half pension
✓ Extra ontbijt (enkel bij busreis)
✓ Reisbegeleiding

NIET INBEGREPEN

Dossierkost (€ 15/dossier) |
Verzekeringen | Huur materiaal |
Verblijftaks (ter plaatse te betalen)

INFO SKIPAS
skigebied
+1 dag
6d Folgarida-Marilleva +

€

6d uitbr

31 + € 60

BOEK NU VIA WWW.SE7EN.BE/SNOWFRIENDS | AARSCHOT@SE7EN.BE | 016 31 38 20

ITALIË | VAL DI SOLE | BUSREIS

TETOPLIGGING
VOET NAAR LANGS
DE GONDELLIFT
DE PISTE
HOGE KINDERKORTINGEN
IDEAAL VOOR BEGINNERS

Hotel Dal Bracconiere ***

S

9
10

Gelegen op een blauwe piste, heeft dit recent volledig vernieuwde hotel een ideale ligging voor
beginners. Gevordere skiërs kunnen van hieruit dan weer snel het volledige skigebied ontdekken.
Après-skiën kan op het grote, zonnige terras. De chef-kok tovert dagelijks streekgerechten op tafel,
en maakt graag zoetigheden klaar, zelfs aan de ontbijttafel.
LIGGING

] Folgarida
] Langs de piste op 1500 m hoogte
] Ski-in, ski-out

FACILITEITEN
]
]
]
]
]
]
]

Sauna en jacuzzi
Toffe hotelbar
Kinderspeelruimte
Verwarmde skiruimte
Gratis wifi
Lift
Parking | Binnenparking betalend

REISPERIODE

PRIJS
pp

KAMERS

] Ruime, elegante, gerenoveerde
kamers
] Badkamer met bad of douche,
toilet en haardroger
] Flatscreen-tv, minibar, safe

HALF PENSION

] Uitgebreid ontbijtbuffet
] 3-gangendiner met menukeuze
en saladebuffet
] Regelmatig thema-avonden

< 6j

KORTINGEN
< 8j
< 13j < 16j

auto

INBEGREPEN
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Busreis heen/terug
6-daagse skipas
Nederlandstalige lessen
7 nachten in half pension
Extra ontbijt (enkel bij busreis)
Reisbegeleiding

NIET INBEGREPEN

Singlesuppl: + € 105 |
Dossierkost (€ 15/dossier) |
Verzekeringen | Huur materiaal |
Verblijftaks (ter plaatse te betalen)

INFO SKIPAS
skigebied
+1 dag 6d uitbr

€ 1175 - € 715 - € 475 - € 305 - € 205 - € 120 6d Folgarida-Marilleva + € 31 + € 60
PASEN 1 • vr 31/03 - zo 09/04 € 1010 - € 565 - € 375 - € 245 - € 170 - € 120 6d Folgarida-Marilleva + € 30 + € 61
KROKUS • vr 17/02 - zo 26/02
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PELIKAANCARS nv
Uw specialist Busreizen
binnen- en buitenland

AUTOCARS
8 t.e.m. 84 plaatsen

LIFTBUSSEN
www.pelikaancars.be • pelikaancars@skynet.be

SKIMATERIAAL VAN
DE BOVENSTE PLANK
WWW.ZWERVER.BE

Met meer dan 15 jaar ervaring in de verkoop en verhuur van
skimateriaal, kan je bij Zwerver terecht voor een zeer kwalitatief
en divers winteraanbod.

OP SKI EN BOARD VERHUUR*
NIET CUMULEERBAAR MET ANDERE KORTINGEN
GELDIG T.E.M. 15/04/2023

*

SKI SNOWBOARD FASHION WANDELEN KAMPEREN
14 | SNOWFRIENDS

Herenthoutseweg 202 2200 Herentals
+32 (0)14 21 21 18 info@zwerver.be

ITALIË | VAL DI SOLE | BUSREIS

NIEUW IN ONS AANBOD
RUIME FAMILIEKAMERS
MOOIE WELLNESS

Hotel Holiday ***

S

8,9
3 min

10

Deze nieuwkomer in ons aanbod heeft een rustige ligging in Dimaro. Met de gratis skibus ben je in
amper 3 minuten tijd aan de gondellift. Hotel Holiday beschikt over ruime familiekamers en suites
voor gezinnen met 2 tot 3 kinderen, deze boek je zonder supplement. Na een dag op de pistes kan
je ontspannen in de ruime wellness en genieten van de lekkere maaltijden.
LIGGING

] Dimaro
] Met de gratis skibus bereik je de
Daolasa-gondellift in 3 minuten

FACILITEITEN

] Ruime wellness met oa sauna,
jacuzzi en Turks bad
] Fitnessruimte
] Gezellige pianobar
] Verwarmde skiruimte
] Gratis wifi
] Gratis parking

REISPERIODE

KAMERS

] Ruime familiekamers en suites
voor gezinnen met 2 of 3
kinderen (geen supplement).
] Badkamer met douche en toilet
] Tv

HALF PENSION

] Uitgebreid ontbijtbuffet
] Rijkelijk 3-gangendiner met
menukeuze en saladebuffet
] Typisch/romantisch diner op
donderdag

PRIJS
pp

< 8j

KORTINGEN
< 13j
< 16j

auto

INBEGREPEN

✓ Busreis heen/terug
✓ 6-daagse skipas
✓ Nederlandstalige ski- en
snowboardlessen
✓ 7 nachten in half pension
✓ Extra ontbijt (enkel bij busreis)
✓ Reisbegeleiding

NIET INBEGREPEN

Dossierkost (€ 15/dossier) |
Verzekeringen | Huur materiaal |
Verblijftaks (ter plaatse te betalen)

INFO SKIPAS
skigebied
+1 dag 6d uitbr

+ € 67
€ 1110 - € 460 - € 200 - € 120 - € 120 6d Folgarida-Marilleva
PASEN 1 • vr 31/03 - zo 09/04 € 1030 - € 385 - € 175 - € 95 - € 120 6d Folgarida-Marilleva + € 30 + € 61
KERSTVAK • vr 23/12 - za 31/12

BOEK NU VIA WWW.SE7EN.BE/SNOWFRIENDS | AARSCHOT@SE7EN.BE | 016 31 38 20
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ITALIË | LIVIGNO | EIGEN VERVOER

SUPERHOGE KINDERKORTINGEN
TAXFREE SHOPPPING
VLAK AAN DE LIFT

Hotel Intermonti ****

8,9
10

Intermonti biedt fantastische kinderkortingen en is ideaal gelegen: de zetellift Teola, op amper
100 meter, is te voet bereikbaar; betere skiërs kunnen terugskiën tot aan het hotel. Intermonti
bestaat uit vier chaletgebouwen in typische alpenstijl, maar je hoeft niet door de sneeuw naar de
eetzaal, het zwembad of de sauna, want de gebouwen zijn allemaal verbonden met elkaar.
LIGGING

FACILITEITEN

] Op 1800 m hoogte, aan de
Mottolino-zijde
] 100 m van de Teola-lift
] Gratis (ski)bus naar het centrum
waar je taxfree kan shoppen

] Groot zwembad (kleine vergoeding
per zwembeurt - badmuts verplicht)

]
]
]
]
]
]
]

KAMERS

] Ruime 2-4-persoonskamers
] Badkamer met bad of douche,
toilet en haardroger
] Flatscreen-tv, minibar, safe
] Gratis wifi

REISPERIODE
KERSTVAK • za 24/12 - vr 30/12
KROKUS • za 18/02 - za 25/02
PASEN 1 • za 01/04 - za 08 /04

16 |

Sauna, Turks stoombad en jacuzzi
Bar, zonneterras, disco
Kinderspeelruimte
Tafeltennis en biljart
Verwarmde skiruimte
Gratis parking | Garage betalend
Lift

HALF PENSION

] Rijkelijk ontbijtbuffet met
prosecco
] Uitgebreid en gevarieerd (vlees-visvegetarisch) diner in buffetvorm

PRIJS
pp

€ 1220
€ 1330
€ 1115

INBEGREPEN

✓ 6-daagse skipas
✓ Nederlandstalige ski- en
snowboardlessen
✓ 7 nachten in half pension
(6 nachten in de kerstvakantie)

✓ Reisbegeleiding

NIET INBEGREPEN

Dossierkost (€ 15/dossier) |
Verzekeringen | Huur materiaal |
Verblijftaks (ter plaatse te betalen)

KORTINGEN (< 9j geldig voor 1e en 2e kind bij 2 volw)
< 9j
< 15j
< 16j
> 65j

INFO SKIPAS
skigebied

- € 930

- € 285

- € 125

- € 65

6d Livigno

- € 1040

- € 310

- € 135

- € 65

6d Livigno

- € 840

- € 185

- € 120

- € 53

6d Livigno

BOEK NU VIA WWW.SE7EN.BE/SNOWFRIENDS | AARSCHOT@SE7EN.BE | 016 31 38 20

ITALIË | PASSO TONALE-PONTEDILEGNO | BUSREIS

GRATIS WIJN & WATER BIJ DINER
FANTASTISCHE LIGGING
PRIJSKRAKER

🧒

Hotel Piandineve ****

8,7
10

Een écht wintersporthotel: rustig en panoramisch gelegen op 1800 meter hoogte met zicht op de
Presena-gletsjer. De pistes en liften liggen binnen wandelbereik en ook ski-in, ski-out behoort tot de
mogelijkheden. Het uitgebreide diner wordt volledig in buffetvorm geserveerd, water en wijn zijn
inbegrepen.
LIGGING

] Passo del Tonale
] Liften en pistes te voet bereikbaar
] Ski-in, ski-out mogelijk

KAMERS

] Ruime, vernieuwde kamers
] Badkamer met douche, toilet en
haardroger
] Flatscreen-tv, minibar, safe
] Uitgebreid ontbijtbuffet
] Diner in buffetvorm
] Water en wijn aan tafel
inbegrepen!

KERSTVAK • vr 23/12 - za 31/12

]
]
]
]
]
]

]
]
]
]

HALF PENSION

REISPERIODE

FACILITEITEN

PRIJS
pp

€ 1080

Sauna
Fitnessruimte
2 bars en taverne
Discotheek
Kinderspeelruimte en gameroom
Gratis miniclub
• Voor kinderen van 2 (luiervrij) tot  
12 jaar
• Zondag-vrijdag: 8.30 - 21 uur
Verwarmde skiruimte
Gratis wifi
Parking | Overdekt tegen betaling
Liften

< 8j

KORTINGEN
< 16j

auto

- € 425

- € 170

- € 120

INBEGREPEN

✓ Busreis heen/terug
✓ 6-daagse skipas
✓ Nederlandstalige ski- en
snowboardlessen
✓ 6 nachten in half pension
✓ Water en wijn bij diner
✓ Extra ontbijt (enkel bij busreis)
✓ Reisbegeleiding

NIET INBEGREPEN

Dossierkost (€ 15/dossier) |
Verzekeringen | Huur materiaal |
Verblijftaks (ter plaatse te betalen)

INFO SKIPAS
skigebied
6d Passo del Tonale-Pontedilegno

BOEK NU VIA WWW.SE7EN.BE/SNOWFRIENDS | AARSCHOT@SE7EN.BE | 016 31 38 20

+1 dag
-
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10%

DE GROOTSTE
WINTERSPORT
SPECIALIST

ALS SNOWFRIENDS-KLANT
KRIJG JE 10% KORTING OP
VERHUUR, WINTERKLEDING
EN HARDWARE
KORTING ENKEL GELDIG OP VERTOON VAN JE
RESERVATIE BIJ SNOWFRIENDS

LEIESTRAAT 70A
2860 ST-KATELIJNE-WAVER

ONZE SERVICES

WWW.UNITEDBRANDS.BE
/UNITEDBRANDS

BOOTFITTING & 3D FOOTSCAN
VERKOOP WINTERSPORTKLEDING

/UNITEDBRANDS-BELGIUM/

VERKOOP, VERHUUR EN ONDERHOUD
VAN SKI- EN SNOWBOARDS

ARS VALENDI
SKILESSEN EN SKIVERHUUR
LELIESTRAAT 70A
ER
AV
2860 SINT-KATELIJNE-W
WWW.UNITEDBRANDS.BE

/UNITEDBRANDS

ONDERHOUD SKI’S
EN SNOWBOARDS

/UNITEDBRANDS_BELGIUM/

VERJAARDAGSFEESTJES
MET SKIËN

WWW.ARSVALENDI.BE
info@arsvalendi.be | 0496 52 41 00 | Asbroek 1A - 2230 Herselt
18 | SNOWFRIENDS

OOSTENRIJK

Snowfriends-skigebieden in Oostenrijk
Naast het traditionele Zillertal, bieden we nu ook Alpendorf in Ski Amadé aan. Deze gebieden
zijn uiterst sneeuwzeker en heel kindvriendelijk. Bovendien is er voor elk wat wils: beginners
en gevorderden vinden er hun gading. Voeg daarbij een moderne liftinfrastructuur en gezellige
bergrestaurants, skiplezier gegarandeerd! Sportwelt Amade is trouwens het grootste skigebied van
Oostenrijk, toegankelijk met één skipas.
- SKI AMADE: ALPENDORF

- ZILLERTAL

Fantastisch geprepareerde pistes,
moderne liften en gezellige stubes
zorgen elke dag voor skiplezier..

Het Zillertal biedt heel wat variatie,
moderne liften en absolute sneeuwzekerheid met de Hintertux Gletsjer.

C 860 km pistes

C 231 pistes - 535 km

C 214 liften
B 47 | } 98 | ~ 69

C 167 liften
B 39 | } 57 | ~ 71

C 850-2300 m

C 560-3250 m

C 980 km vanuit Brussel

C 940 km vanuit Brussel

• 280 km | • 483 km | • 97 km

• 74 | • 109 | • 48

© Archiv TVB Mayrhofen

SNOWFRIENDS | 19

OOSTENRIJK | ZILLERTAL | EIGEN VERVOER

MOOIE WELLNESS MET NIEUW ZWEMBAD
SUPERHOGE KINDERKORTINGEN

© Archiv TVB Mayrhofen

SKIBUS STOPT VOOR DE DEUR

Hotel Berghof ****

LUXE

🎾

700m

9,2
10

Dit tophotel ligt aan de rand van het bruisende Mayrhofen, met skibushalte voor de deur.
Sportievelingen kunnen na een skidag hun overgebleven energie nog kwijt in de tennis- en squashhal van het hotel. Wie het liever wat meer relax houdt, kan terecht in de mooie wellness. Tot slot
biedt dit hotel heel hoge kinderkortingen!
LIGGING

KAMERS

] Mayrhofen
] Liften op 700 m
] Gratis skibus stopt voor de deur

] Ruime 2-4-persoonskamers
] Badkamer met bad of douche,
toilet en haardroger
] Flatscreen-tv, minibar, safe
] Gratis wifi

FACILITEITEN

Nieuw zwembad
Sauna, Turks bad, infraroodcabine
Tennis- en squash-hal
Fitnessruimte
Bar, zonneterras
Kinderspeelruimte, biljart,
tafeltennis
] Verwarmde skiruimte
] Gratis parking | Garage betalend
] Lift
]
]
]
]
]
]

REISPERIODE
PASEN 1 • za 01/04 - za 08 /04

20 |

INBEGREPEN

✓ 6-daagse skipas
✓ Nederlandstalige ski- en
snowboardlessen
✓ 7 nachten in half pension
✓ Reisbegeleiding

HALF PENSION

] Rijkelijk ontbijtbuffet met biohoek
en tal van lekkernijen
] 4-gangendiner met menukeuze
en salade- en dessertenbuffet

PRIJS
pp

€ 1360

< 6j
- € 970

KORTINGEN
< 11j
< 15j
- € 550

- € 370

NIET INBEGREPEN

Dossierkost (€ 15/dossier) |
Verzekeringen | Huur materiaal |
Verblijftaks (ter plaatse te betalen)

< 19j

INFO SKIPAS
skigebied

- € 215

6d Zillertal Superskipass
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OOSTENRIJK | SKI AMADE | EIGEN VERVOER

IDEAAL VOOR FAMILIES MET KINDEREN
VERWARMD BUITENZWEMBAD
NIEUW IN ONS AANBOD

Hotel Der Alpenblick ***

9,1
10

2 min

Hotel Der Alpenblick is rustig gelegen in Alpendorf en heeft als grootste troef een verwarmd
buitenzwembad, met zicht op de Alpen. Deze nieuwkomer in ons aanbod is een aanrader voor
families met kinderen. Kleine gasten zijn er meer dan welkom en genieten hoge kortingen.

LIGGING

KAMERS

] Alpendorf
] Gondellift op 2 minuten

] Moderne kamers
] Badkamer met bad of douche,
toilet en haardroger
] Flatscreen-tv

FACILITEITEN
]
]
]
]
]
]

Verwarmd buitenzwembad
Sauna
Bar
Verwarmde skiruimte
Gratis wifi
Lift

REISPERIODE
PASEN 1 • za 01/04 - za 08 /04

HALF PENSION

] Uitgebreid, verfijnd ontbijtbuffet
] 3-gangendiner met saladebuffet

PRIJS
pp

€ 1095

< 6j
- € 650

INBEGREPEN

✓ 6-daagse skipas
✓ Nederlandstalige ski- en
snowboardlessen
✓ 7 nachten in half pension
✓ Reisbegeleiding

NIET INBEGREPEN

Dossierkost (€ 15/dossier) |
Verzekeringen | Huur materiaal |
Verblijftaks (ter plaatse te betalen)

KORTINGEN
< 13j
< 15j

< 19j

INFO SKIPAS
skigebied

- € 405

- € 65

6d Ski Amadé

- € 300
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D’SNOW
D’
SNOW

D’Snowspecialist van regio groot Leuven!

Verkoop
☑
☑
☑
☑
☑

Meer dan 40 merken
Steeds scherp geprijsd
Advies van experts
3D bootfitting station
D’Family-korting in de
winkel

D’Store Bierbeek
Hoogstraat 35c
3360 Bierbeek
016/46.24.10

D’Store Online
www.dstore.be
info@dstore.be
snow@dstore.be

22 | SNOWFRIENDS

Verhuur
☑ Groot aanbod
☑ Voor elk niveau
☑ Goedkoper dan huren
op bestemming
☑ steeds perfect onderhouden materiaal

Onderhoud
☑
☑
☑
☑

Recent machinepark
Ervaren techniekers
Snel en kwaliteitsvol
Verschillende formules
en spoedoptie tijdens
vakantieperiodes

Maandag - Vrijdag: 10-18u
Zaterdag, Zondag & feestdagen: 10-18u
Dinsdag gesloten.

VP Elektriciteit - Eikendreef 6 -2820 Bonheiden - www.vpelektriciteit.be

Skispeciaalzaak met uitgebreid carve,
allmountain én freeride assortiment
verkoop / verhuur / onderhoud / bootfitting

Kerkstraat 4
Tobit +32
454679
Kom497
langs
bij The Skipastory
3111 Wezemaal
Matias +32
472 774889
en geniet
van een topservice
op maat van elke klant
skipastory@gmail.com
Dinsdag 18u30 – 21u00
Woensdag KORTINGSBON
18u30 – 21u00
10
% korting
bij aankoop
Donderdag 18u30
– 21u00
van een
paar
skischoenen of
ski's 4
Kerkstraat
Vrijdag 15u30
– 18u00
Tobit +32 497 454679
3111 Wezemaal
Matias +32 472 774889
Zaterdag 10u00 – 17u00
skipastory@gmail.com
of op afspraak
Geldig tussen 15 oktober en 15 december 2022,
niet cumuleerbaar
met
andere
acties
DinsdagDinsdag
18u30
– 18u30
21u00
– 21u00
Woensdag
18u30 – 18u30
21u00– 21u00
Woensdag
Donderdag
18u30 – 18u30
21u00– 21u00
Donderdag
Vrijdag Vrijdag
15u30 – 15u30
18u00– 18u00
Zaterdag
10u00 – 10u00
17u00– 17u00
Zaterdag
of op afspraak
of op afspraak

Kerkstraat 4
3111 Wezemaal
Tobit +32 497 454679
Matias +32 472 774889
skipastory@gmail.com
Tobit

+32 497 454679

Dinsdag
18u30 - 21u00
Matias +32 472
774889
Woensdag
18u30
- 21u00
Donderdag
18u30 - 21u00
skipastory@gmail.com
Vrijdag
15u30 - 18u00
Zaterdag
10u00 - 17u00
of op afspraak

Kerkstraat 4
3111 Wezemaal

www.theskipastory.be
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VERSE SNEEUW IN ANTWERPEN

