Enkele sfeerbeelden

2021
Snow 2021
Sneeuwpret verzekerd!

Kirchberg-Kitzbuhel
Echt de moeite waard!!

Eten tijdens ski kamp

Wat gaan we doen?

De reis is inclusief volpension. Dit betekent dat
alle maaltijden inbegrepen zijn.

De skireis is een 6-daagse reis naar de bergen. We
slapen in een pension. Het dagprogramma ziet er als
volgt uit:

‘s Ochtends starten we met een ontbijt in het
pension

Dag 1 (Maandag)
We vertrekken ‘s avonds met de bus richting Oostenrijk. We rijden de nacht door en komen dinsdagochtend aan.

Wat gaat de reis kosten?

Dag 2 (dinsdag)
Na het ontbijt (dat je zelf hebt meegenomen) gaan
we direct de piste op!
‘s Avonds diner in het
pension en op tijd
naar bed!

De kosten voor deze reis bedragen tussen de €410,- en
€ 450,- Vanaf februari 2020 kunnen we hier meer over
zeggen.
•

3 overnachtingen in een pension

Dag 3 (woensdag)
Skiën!!!!

•

Ontbijt, lunch, diner

•

De reis per touringcar bus

‘s Avonds diner in het
pension en spellenavond.

•

Verplichte Skilessen in Landgraaf

•

Huur van skimateriaal (ski’s, skistokken, skischoenen en helm)

Dag 4 (donderdag)
Skiën!!!!

•

Skipas voor het skigebied

Na afloop diner in het pension en Quiz-night.

Eventuele uitgaven voor bijvoorbeeld de apres-ski,
zwemmen, zijn voor eigen rekening.

Dag 5 (vrijdag)
De laatste skidag alweer…
‘s Avonds vertrekken we na
het diner om 21.00 uur
weer met de bus richting
Heerlen.
Dag 6 (zaterdag)
Aankomst in Heerlen in de vroege ochtend.

Voor dit bedrag krijg je het volgende:

Als je zou besluiten om mee te gaan, dan betaal je
€110 inschrijfgeld. Vervolgens dient het resterende
bedrag voor aanvang van de skilessen in november bij
ons binnen te zijn. Je kunt dat bedrag ook in maandelijkse termijnen betalen.

Wanneer gaan we?

‘s Middags hebben we van 12.00 tot 13.00 pauze voor de lunch.
‘s Avonds eten we om 18.30 uur in het pension
een stevige maaltijd, want berglucht maakt
hongerig!

Snowboarden?
Heb je feeling met Snowboarden en wil je graag mee?
Neem dan even contact met ons op voor de mogelijkheden! Snowboarden is onder voorbehoud en afhankelijk
van het aantal inschrijvingen.

Hoe meld ik me aan???

Vul zo snel mogelijk het
inschrijfformulier in,
want het aantal plaatsen is beperkt.
VOL = VOL
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