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Arena Travel 

Halensebaan 148 

3290 Diest 

lic nr. A5833

tel : 013/334102 

e-mail : arena@arenatravel.be 

website : www.arenatravel.be 

facebook : www.facebook.com/arenatravel.be

Onze contactgegevens:

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of aanpassingen van de in deze brochure vermelde prijzen en informatie.

Ski + snowboard
onderhoud - verkoop - verhuur - bootfitting

Delphine Alenuslaan 39A Diest
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Opgelet: deze opsomming is slechts 
een summier overzicht van de al-
gemene voorwaarden. Voor elke  
interpretatie geldt enkel de volle-
dige tekst van de algemene voor-
waarden. Deze kan u raadplegen op  
www.sunassistance.com  

Vertrek goed verzekerd op reis met de  
reisverzekeringen van Sun assistance!
 

Arena Travel biedt u in samenwerking met Sun assistance, de mogelijkheid een verzekering te onderschrijven aan zeer  

concurrentiële voorwaarden. Reserveer deze verzekering samen met uw reis bij Arena Travel. 

 
Wat is inbegrepen bij onze basisformule ?
annulatie

Indien u uw reis dient te annuleren als gevolg van ziekte (met dekking voorafbestaande en chronische aandoeningen) , ongeval, over-
lijden van een familielid tot de 2de graad, zware schade aan uw woning, herexamen, onvrijwillige werkloosheid, echtscheiding,  enz ….

Annuleringskosten tot 2.500 EUR per persoon ( reizen > 2.500 EUR : bijpremie van 5,3 % op het verschil)

reisbijstand

Medische kosten €  25.000
Medische naverzorging in België € 2.500
Repatriëring onbeperkt
Diefstal of beschadiging reisgoed €500
Niet genoten vakantiedagen max. €2500 per persoon

• Terugbetaling skipas en lessen tot   
200 EUR
• Breken van eigen of gehuurde ski’s 
tot 375 EUR en diefstal tot 200 EUR      
• Skiën buiten piste
• Huur skimateriaal wanneer door 
verlies/diefstal/beschadiging of te late 
aflevering door de transportmaat-
schappij
• het doel van de reis niet meer kan 
doorgaan.

3,5 EUR per dag per persoon

• voertuig max. 3.5 ton
• Repatriëring voertuig
• opsturen wisselstukken
• sleepkosten voertuig : onbeperkt 
• Bijstand en pechverhelping  
voertuig 
• Minimaal 6 dagen

4,5 EUR/dag  

€ 22   reisduur 5 dagen
€ 35   reisduur 6 tot 8 dagen

BASISFORMULE UITBREIDING SKIGARANTIE UITBREIDING BIJSTAND EN

PECHVERHELPING VOERTUIG
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Corona-garantie  
 
Stel dat mijn vakantie niet kan doorgaan omwille van de, op dat moment, geldende coronamaatregelen ? 
Hieronder verstaan we onder andere een uitreisverbod van de Belgische overheid, een inreisverbod van de lokale overheid, hotels 
die geen gasten mogen ontvangen of skigebieden die gesloten worden. In dit geval zullen we uw reis gratis annuleren en storten we 
het reeds ontvangen geld terug, binnen de 30 dagen na de originele vertrekdatum. ( verzekeringspremies, dossierkosten kunnen 
we niet terugbetalen).

Indien mijn reis wel doorgaat, ben ik dan verzekerd als ik het coronavirus oploop op vakantie? 
Arena Travel kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden indien u eender welke besmetting oploopt tijdens uw vakan-
tie. Eventuele kosten die hieraan verbonden zijn vallen ten laste van de persoon zelf (eventueel gedekt door eigen ziekteverzeke-
ring).

Mijn reis gaat door, maar toch zou ik graag zelf willen annuleren ? 
Bij annulatie door de klant gelden de normale annulatievoorwaarden zoals beschreven bij de bijzondere verkoopsvoorwaarden. 
Terugbetaling van de eventuele annulatiekosten dient u met uw verzekeraar te regelen.

Wat als Arena Travel failliet gaat ? Zijn we dan ons geld kwijt ? 
Arena Travel is lid van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus. De VVR is de beroepsvereniging die vooral ten dienste staat van 
haar leden-reisbureaus (510 leden) en ook de belangen van de reiziger behartigt. Ieder lid van de VVR beschikt over isolventie-
verzerkering, waardoor u als reiziger steeds financieel beschermd bent. Via de VVR, zal u de reeds betaalde bedragen kunnen 
terugvorderen.
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VAN A TOT ZET......

ZELF COMFORT INSTALLEREN

• Gaat u bouwen of verbouwen ?

• Zelfplaatsen : verwarming, sanitair, ventilatie, airco, ...?

• Hernieuwbare energie met warmtepompen ?

• Montage door ZET is ook mogelijk.

Neem contact met ons op voor meer info :  
0496 66 11 04 - info@zet.be - Genkersteensteenweg 419 BE-3500 Hasselt

Bezoek onze webshop: www.zet-shop.be
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Shortski’s voor bedrijven en groepen

Bedrijven en organisaties

Wij zijn gespecialiseerd in het organiseren van shortski’s voor middelgrote tot grote groepen naar Oostenrijk en Italië. Dit 

doen wij reeds vele jaren voor divererse bedrijven en organisaties, geheel op maat van eigen wensen en budget. Jij bepaalt 

wat de vereisten zijn en wij gaan vervolgens aan de slag om enkele voorstellen uit te werken. 

Dankzij onze ervaring en kennis, kunnen we ook zeer goed inschatten welke accommodaties, skigebieden en vervoerstypes het 
meest geschikt zijn voor uw groep. Wij doen er alles aan om prijs / kwalitiet het beste voorstel aan te bieden.

Je kan maximaal of minimaal  gebruik maken van onze dienstverlening, naargelang eigen voorkeur. Wil je absoluut geen zorgen? 
Dan kunnen wij werkelijk alles regelen voor jouw groep. Gaande van het verzorgen van de communicatie en administratie vooraf, 
tot een doorgedreven practische organisatie ter plaatse.

Communicatie en administratie

Alle communicatie met jouw klanten, personeel of leden, kan via ons verlopen. We zorgen dat iedereen mee is en volgen alles 
nauwgezet op. Op het vlak van communicatie, sturen we op geregelde tijdstippen de juiste informatie naar alle deelnemers. Zijn 
er problemen of individuele vragen? Dan lossen we dit op. Betalingen en andere financiële of administratieve zaken kunnen we 
eveneens voor u opvolgen.

Organisatie en reisleiding 

Wij zijn flexibel in onze dienstverlening. Wil je ter plaatse alles zelf regelen om kosten te besparen? Geen probleem. Wil je dat wij 
een volledig dagprogramma uitwerken met skilessen en reisleiding ? Ook geen probleem. Je kiest zelf in welke mate alles voor jouw 
skitrip georganiseerd wordt. We kunnen een reisleider met ervaring voorzien of je neemt één van onze eigen gediplomeerde sklile-
raars mee. We kunnen een programma op voorhand uitwerken waarbij iedere activiteit op voorhand geregeld is. We doen reserva-
ties voor lunches en apres-ski of we organiseren speciale activiteiten buiten het skiën. Bijvoorbeeld het boeken van een privé band, 
organisatie van bobslee of parapente activitieit. De mogelijkheden zijn zeer ruim.

 

Partuclieren en kleine groepen

Je bent op zoek naar een leuke shortski met vrienden of familie? Stuur ons een e-mail of neem telefonisch contact met ons 

op om de mogelijkheden te bekijken. We zoeken vervolgens binnen de vooropgestelde data een gepast verblijf en  

vervoersmiddel.  Met vliegtuig, trein, bus of eigen wagen ? Chalet, hotel, jeugdherberg of appartement ? U kiest zelf en wij 

bezorgen je binnen enkele dagen één of meerdere voorstellen.
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Langerode 29 te 3460 Assent - 0475/61.33.84 - info@gv-crepi.be

gevelbepleistering/gevelbekleding
Contacteer ons voor een vrijblijvende prijsofferte

U vindt bij ons deze kwaliteitsmerken :

Kom onze winkel ontdekken!

Halensebaan 72, 3290 Diest-Webbekom - Tel. 013 32 13 15  

e-mail : info@n8slaapcomfort.be - website: www.n8slaapcomfort.be 
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Wat is inbegrepen bij Arena Travel skireizen?
ARENA TRAVEL is al jarenlang te gast in verschillende hotels, pensions en appartementen en kan u zo interessante prij-

zen en kortingen aanbieden. Onze ervaren monitoren en reisleiding bieden u een zorgeloze skivakantie op topniveau!

Nederlandstalige skilessen

Al onze monitoren zijn Nederlandstalig, 
gediplomeerd en ervaren. Zij nemen het 
ter harte om alle technieken en vaardig-
heden in detail aan u over te brengen. De 
skigroepjes zullen zo homogeen mogelijk, 
uit ongeveer acht personen bestaan. De 
lessen worden gegeven in de voormiddag 
van 9.30 tot 11.30 u. en in de namiddag 
van 13 tot 15 u.: dus 4 uur intensief skiën 
onder begeleiging. De skilessen zijn 
op onze krokusreis gratis inbegrepen. 
Snowboardlessen organiseren we enkel 
bij voldoende belangstelling. 

Skilessen beginnen op zondag en ein-
digen vrijdagavond.  Nederlandstalige 
skilessen gegarandeerd bij minimum 5 
personen per niveau. 

In Val Thorens zal een lokale ski-expert 
(enkel) de hoogste skigroepen  
meenemen voor lange toertochten zowel 
buiten als op de piste. 
Geef ons een seintje voor meer info.

Kinderskiklasjes en  
kinderopvang

De kinderen skiën in aparte groepen 
tijdens de krokus- en paasvakantie: de 
zogenaamde ‘kinderskiklasjes’.  
Vanaf 4 jaar worden de kinderen in deze  
kinderskiklasjes opgenomen. Zij worden 
tot 15 u. begeleid. Tijdens de  
krokusvakantie is er ook een kinderate-
lier. 

Na het skiën staan Nederlandstalige 
gemotiveerde meisjes klaar om uw kind 
op een pedagogische en  
didactische wijze te begeleiden in  
spel- en knutselactiviteiten. De opvang 
eindigt om 17.30 uur.

Peuteropvang

Vanaf het moment dat de peuters luiervrij 
zijn tot de leeftijd van 4 jaar, kunnen zij 
van ’s morgens 9 tot ’s middags 15 u. bij 
de opvang terecht, zodat u de ganse dag 
kan skiën. Bij voldoende inschrijvingen, is 
peuteropvang voorzien op de reizen naar 
Grossarl en Val Thorens. 

Activiteiten na het skiën

Met Arena Travel  gaan skiën is méér dan 
skiën  
alleen. Je bent een rasechte Belg of niet, 
maar een skivakantie zonder après-ski 
bestaat niet! Wij zorgen ervoor dat je van 
‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat geen 
moment de kans krijgt om je te vervelen. 
Natuurlijk staat het iedereen vrij te doen 
of te laten wat hij of zij bij voorkeur wil. 
Maar allerhande activiteiten zoals rode-
len, eigen apres-ski, carnaval, zwemmen, 
... worden dagelijks georganiseerd. Het 
skigebeuren blijft uiteraard de topprio-
riteit!

 
 
 
 

Hoe inschrijven ?

Vraag een offerte op maat! Spring even 
binnen op ons kantoor of  
contacteer ons via e-mail.

Arena Travel bvba 
Halensebaan 148 
3290 Diest 
tel. 013 33 41 02
arena@arenatravel.be

Een inschrijving is pas geldig als er een 
minimum voorschot van 30% is betaald. 
Het saldo moet betaald zijn 30 dagen 
voor afreisdatum op rek. nr. BE38 7512 
0364 5072 van Arena Travel BVBA. 

Voor elke reis zijn een vast aantal plaat-
sen gereserveerd en welbepaalde  
kamers toegewezen. Indien U zeker wil 
zijn van bepaalde voorkeuren, bestel dan 
zo vlug mogelijk en leg uw vakanties vast. 

Alle clubreizen, voor wat betreft vervoer 
en hotelaccommodatie, worden verzorgd 
door Arena Travel, verg. A 5833.  
Conform art.36 van de reiscontractenwet 
is Arena Travel door “Europese Goederen 
en Reisbagageverzekeringsmaatschappij 
n.v., Tweekerkenstraat 14, 1000 Brussel 
verzekerd om in geval van financieel  
onvermogen, zijn verplichtingen jegens 
de reiziger verder na te komen.
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Weekreis Grossarl – Oostenrijk
Krokusvakantie van 13/02 tot 20/02

Over het skigebied 

Uw skipas is geldig voor het “skiverbund Amadé”. Vijf ski-

gebieden (Grossarltal, Gasteinertal, Salzburger Sportwelt, 

Schladming Dachstein Tauern en Hochkönigs Winterreich), 

865 km pistes en 270 liften liggen aan uw voeten! 

“Ons” Grossarltal heeft 80 km pistes met 24 liften en het dicht-
bij gelegen Gasteinertal (Bad Hofgastein, Sportgastein) 200 km 
skipisten. De gratis skibus brengt u naar Alpendorf, dat aanslui-
ting geeft op de pisten van Salzburger Sportwelt (o.a. Wagrain 
en Flachau). 

Voor de langlaufers zijn er 35 km-pistes gespoord  en voor de 
snowboarders  is er een funpark met half-pipe. 

Elke skipas is voorzien van een Keycard, deze geeft automatisch 
doorgang naar de lift, zonder dat u uw skipas moet laten contro-
leren. Op het einde van de vakantie krijg je bij inlevering van uw 
skipas aan de bergbaan een teruggave van € 3.

Inbegrepen bij iedere boeking :

• Gratis ski- en snowboardlessen
• Slalom voor de kinderen
• Kinderatelier en peuteropvang
• Verblijf in hotel (half pension)
• Verblijf in appartement (logement)
• Verblijf in privaathuizen (kamer + ontbijt)
• Deelname aan activiteiten
• BTW en taksen

Niet inbegrepen :

• Vervoer met slaapbus*,vliegtuig** of trein**
• Skipas

* Indien voldoende belangstelling. Kostprijs later te bepalen +-€ 240pp

** Wij kunnen voor u steeds vluchten of treinritten met hoteltransfer boeken

Skipas prijzen

Kinderen in 2015 of later geboren = GRATIS SKIPAS

Gezinnen met 3 of meer kinderen = 1X GRATIS SKIPAS JONGSTE KIND

Volwassenen
Kinderen  

(2005 tot 2014)
Jeugd  

(2002 tot 2004)

6 dagen € 289 € 146 € 217,5

7 dagen € 321,5 € 162,5 € 242

8 dagen € 353 € 178 € 265,5
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 Ski und Wanderhotel Gratz 

Van een sfeervol en kwalitatief 3-sterrenhotel met een echt authentiek en familiaal Oostenrijks karakter. Ruime en ver-

nieuwde kamers geven een gevoel van luxe. Vooraleer te genieten van de lekkere Oostenrijkse keuken kan een deugddoend 

aperitief in een leuke bar de eetlust alleen meer aanscherpen. En Sepp… hij is nog altijd de sympathieke barman. Dit hotel 

beschikt eveneens over een saunacomplex.

 

Kamers :

• De ‘Arnika’-kamers (18-22 m2). Max. 2 personen
• De ‘Enzian’-kamers zijn geschikt voor 2 tot
 3 personen (19-24m2)
• de ‘Edelweiss’-kamers hebben een
 oppervlakte van 26-30m2. Max. 4 personen

Alle kamers zijn voorzien van een eigen badkamer, radio,  
telefoon, tv en wifi.

website: www.hotel-gratz.be

PRIJZEN Arnika Enzian Edelweiss

Volwassenen € 1126 € 1166 € 1260

0-2 jr € 232 € 232 € 232

3-5 jr x € 654 € 683

6-15 jr x € 798 € 846

3de bed vanaf 16j x € 1022 € 1098
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 Hotel Das Edelweiss 

 
 
 

Hotel Edelweiss is een vijf sterren tophotel, gelegen aan de voet van de pistes. Dit is ongetwijfeld het allerbeste hotel in 

Grossarl, een oase van puur genot en luxe. Belangrijke troeven zijn de uitermate verzorgde keuken en de overigens uiterst 

kindvriendelijke aanpak.  

 
Het hotel beschikt over meerdere speelruimtes voor de kinderen, eigen kinderopvang, verschillende zwembaden, een water-
glijbaancomplex,... Voor de volwassenen zijn de aangeboden faciliteiten eveneens van een absoluut topniveau. Geniet van een 
ontspannende duik na het skiën in één van de vele indoor of outdoor zwembaden. Profiteer van de gigantische wellnessruimte met 
vele sauna’s. Of geniet van de lekkere cocktails en drankjes aan de majestueuze hotelbar. Het begrip luxe wordt hier tot een hoger 
niveau gebracht.

Kamers :   
 
U kan kiezen uit verschillende types van kamers volgens grootte en budget. Vanaf type Bergenzian kan je al spreken van  
ruime kamers, geschikt voor 2 volwassenen + 2 kinderen. Vanaf het type Melisse zijn het allemaal suites. We beschikken slechts 
over een beperkt aantal kamers tijdens volgende krokusperiode. Wees er dus snel bij!

PRIJZEN Alpenrose
Alpenrose 

Deluxe
Bergenzian

Bergenzian 
Deluxe

Melisse
Melisse 
Deluxe

Margerite Silberdistel Arnika Lavendel

Volwassenen € 2157 € 2370 € 2299 € 2477 € 2370 € 2619 € 2406 € 2584 € 2690 € 2904

14-15 jr x x € 1338 € 1338 € 1338 € 1338 € 1338 € 1516 € 1338 € 1516

10-13 jr x x € 1259 € 1259 € 1259 € 1259 € 1259 € 1437 € 1259 € 1437

6-9 jr x x € 1045 € 1045 € 1045 € 1045 € 1045 € 1223 € 1045 € 1223

3-5 jr x x € 832 € 832 € 832 € 832 € 832 € 1010 € 832 € 1010

0-2 jr x x € 344 € 344 € 344 € 344 € 344 € 522 € 344 € 522

Single € 2701 € 2979 x x x x x x x x
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L - kRokusvakantie
website: www.edelweiss-grossarl.com
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 Hotel Grossarler Hof S

Dit deluxe 4-sterrenhotel in chaletstijl wordt omringd door 

het bergmassief de Hohe Tauern. Het bevindt zich slechts 

100 meter van de kabelbaan en het skigebied Ski Amadé. Het 

Grossarler Hof  heeft 2 restaurants, een uitgebreide spa en 

een fitnessruimte. Dit hotel respecteert de traditie en combi-

neert  dit met de allernieuwste technische snufjes. 

De restaurants van het hotel serveren regionale en traditione-
le gerechten, alsook een selectie exclusieve wijnen. Een verblijf 
op basis van halfpension is inclusief een ontbijtbuffet (tot 11:00 
uur), snacks in de namiddag en een 6-gangendiner met salade-
buffet. Er wordt ook wekelijkse een wijnproeverij gehouden. 
Verder kunt u ontspannen bij de open haard in de loungebar.

Het Erlenreich Relax- & Spacentrum biedt tal van massages, ba-
den en behandelingen. Er is ook een moderne fitnessruimte, een 
hot tub, een infraroodcabine, een Finse sauna en een kruiden-
sauna. Het hotel beschikt ook over een klein binnenzwembad! 

Hotel Grossarler Hof behoort sinds 2014 tot 

“Small Luxury Hotels of the world 

Kamers :

2 tot 4-persoonskamers gelegen in een rustige omgeving. De 
ruime kamers (30, 40 en 60m2) van het Grossarler Hof zijn 
voorzien van een balkon, kabel-tv, en een badkamer met een ma-
ke-upspiegel, een föhn, badjassen en slippers. In alle kamers is 
gratis razendsnel internet beschikbaar.

PRIJZEN Standaard Superior Suite

Volwassenen € 1920 € 1992 € 2298

0-3 jr (zonder opvang) € 130 € 130 € 130

3 jr ( met opvang) € 334 € 334 € 334

4-10 jr € 968 € 997 € 1512

11-15 jr € 1127 € 1163 € 1709

single € 1683 x x

3de bed +15j € 1445 € 1494 € 2102

website: www.grossarlerhof.at
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Dorpstraat 23/1 | 3560 Lummen | Tel. 013 /52 10 93 | RPR 0832.672.051 | info@vvm-advies.be | www.vvm-advies.be
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Privaathuizen
Al onze privaathuizen zijn centraal gelegen, dichtbij Hotel  
Edelweiss en in de onmiddelijke omgeving van de skilift. U mag 
rekenen op een kraaknet logement met typisch Oostenrijks 
ontbijt inbegrepen. 

PRIJZEN per persoon

Kamers + douche/WC € 727 (volwassene) - € 625 (kind)
 

 

Appartement Ulrike Gratz
Een mooi, nieuw  en  ruim appartement op wandelafstand van 
de de gondelbaan.

PRIJZEN 
PER 

PEROON

Bezet 
door  

4 pers

Bezet 
door  

5 pers 

Bezet 
door  

6 pers

Bezet 
door  

7 pers

Bezet 
door  

8 pers

Type 1 - voor 
6 tot 8 pers

x x € 713 € 695 € 682

Type 2 - voor 
4 tot 6 pers

€ 740 € 710 € 690 x x

Appartementen Alpenpark

 
In de onmiddellijke omgeving van de gondelbaan (Unterberg). 
Op aanvraag zijn er nog andere types van appartementen, 
naargelang beschikbaarheid. Indien u interresse heeft, maken 
we vrijblijvend een offerte. 
 

PRIJZEN 
PER 

PEROON

Bezet door  
2 personen 

Bezet door  
3 personen 

Bezet door  
4 personen

Type 1 € 832 € 629 € 527
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6 dagen 7 dagen 8 dagen

0-4 jr gratis gratis gratis

5-12 jr € 217 € 250 € 282

Volwassenen (vanaf 13 jr) € 271 € 312 € 352

2x volwassenen € 522 € 603 € 684

3x volwassenen € 768 € 890 € 1011

Senioren (+65 jr) € 244 € 281 € 317

2x volw. + 2 kinderen (5 tot 17 jr) € 868 € 1000 € 1128

2x volw. + 3 kinderen (5 tot 17 jr) € 1085 € 1250 € 1410W
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Weekreis Val Thorens – Frankrijk
Paasvakantie : van 10/04 – 17/04

Over het skigebied 

“Les 3 Vallées” behoort met Val Thorens  tot het grootste skigebied ter wereld. En is  tevens ook het hoogst gelegen skioord 

van Europa.  Laagste punt:1300 m  - Hoogste punt: 3230 m ,16 dorpjes, meer dan 600 km pistes (52 groene, 129 blauwe, 119 

rode en 34 zwarte), 200 skiliften, 25 bergtoppen, bereikbaar per ski, 6 gletjsers, 124 km langlaufloipes, 1500 sneeuwkanon-

nen.

Inbegrepen bij iedere boeking :

• Verblijf in het gekozen hotel of appartement*
• eindschoonmaak, bed-en badlinnen (appartementen)
• reisleiding

Niet inbegrepen:

•   skipas 
• nedelandstalige  skilessen voor kinderen en volwassenen
• vervoer : Thalys vanaf € 300
• verblijftaksen (ter plaatse te betalen), 
• waarborg appartementen, 
• (overdekte) parking 
• maaltijden appartementen
• buiten piste skiën met Franse berggids

Prijs skipas

6 dagen 7 dagen 8 dagen

0-4 jr gratis gratis gratis

5-12 jr € 217 € 250 € 282

Volwassenen (vanaf 13 jr) € 271 € 312 € 352

2x volwassenen € 522 € 603 € 684

3x volwassenen € 768 € 890 € 1011

Senioren (+65 jr) € 244 € 281 € 317

2x volw. + 2 kinderen (5 tot 17 jr) € 868 € 1000 € 1128

2x volw. + 3 kinderen (5 tot 17 jr) € 1085 € 1250 € 1410
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Maaltijdformules op appartement
U kookt zelf of u maakt gebruik van één van onze maaltijdformules:

Vervoer met de Thalys
Dit een absolute aanrader om op een aangename manier naar Val Thorens te reizen. Vertrek vanuit Brussel Zuid om 8:00 tot Mou-
tiers. Daar staat een taxi klaar om u naar Val thorens te brengen. Retour is zaterdag omstreeks 18:00. U kan dus nog skiën tot 14:30.

Ski- & snowboardlessen 
Skilessen aangeboden door Nederlandstalige monitoren voor zowel kinderen  als  volwassenen. De lessen, aangepast aan elk 
niveau, worden gegeven in zowel de voor- als namiddag. Zowel de ski- als snowboardlessen enkel bij voldoende deelnemers..

Kinderskiklasjes
De kinderen (vanaf 4 jaar) skiën in aparte groepen van zondagmorgen tot vrijdagavond, elke dag tot 15 uur.  Woensdagnamiddag: 
vrije namiddag. 

Voor de betere skiërs: 3 tot 5 dagen buiten piste skiën!
Dit aanbod is een absolute aanrader voor wie uit is op een avontuurlijke ski-ervaring! U skiet 3 tot 5 dagen onder begleiding van 
een Franse berggids in het skigebied Les Trois Vallées. Dit is een unieke kans om de meest ongekende plaatsen te ontdekken in dit 
immens gebied. 

Aprés-ski
Elke dag  wordt er op de skipiste een groots après-skigebeuren georganiseerd met live-muziek, een equivalent de Oostenrijkse 
après-ski. Ook ’s avonds voldoende aanbod om nog een stapje te zetten.

U eet 7 of 3 keer in één van de op voor-
hand gereserveerde restaurants.

• 7 x avondmaal 

• 3 x avondmaal 

U kan één keer afgehaald worden 
per sneeuwscooter naar een restau-
rant in de bergen voor een typische 
savoyarde diner. U keert terug met 
uw ski’s en fakkel, of per scooter. 
 
Prijs: € 50 volw. / € 20 kind 

• standaard € 74

• gourmet € 105 

• vegetarisch € 79

• kids € 58

FOODPACKS HOTELFORMULE - HALF PENSION SOVOYARDE DINER

W
EE

K
R

EI
S 

VA
L 

TH
O

R
EN

S 
- p

aa
sv

ak
an

ti
e



17

 Appartementen Tourotel 

Deze budgetvriendelijke appartementen zijn perfect gelegen, vlak aan de skipiste en dichtbij het centrum van Val Thorens.  
 
Ieder appartement heeft een privébadkamer en een compleet uitgeruste keuken. De keuken van uw appartement biedt een fornuis, 
een magnetron en een koelkast. Sommige appartementen van Tourotel hebben een balkon.Voor ontspannende momenten kunt u 
terecht in de lounge, met een poolbiljart. Vanaf het terras van deze accommodatie kijkt u uit over de vallei.

PRIJS PER APPARTEMENT 7 nachten

Studio 16m2 max. 2 personen met berg-
zicht

€ 525

Studio 16m2 max. 2 personen met zicht 
op de piste / Val Thorens

€ 570

Appartement voor max. 4 personen € 760

W
EEK

R
EIS VA

L TH
O

R
EN

S - paasvakantie
 Hotel Le Sherpa

Uw verblijf ligt in het centrum van Val Thorens. U kunt skiën 

tot aan de deur van het gebouw in chaletstijl.  

Het door een familie gerunde hotel beschikt over comforta-

bele kamers met houten meubilair en warme kleuren. Het 

hotel  ademt een gezellige sfeer uit. Prijs / kwaliteit een  

absolute aanrader!

Het restaurant van Le Sherpa serveert een ontbijtbuffet en een 
5-gangendiner. In de gezellige eetkamer kunt u plaatsnemen bij 
de open haard en genieten van versbereide lokale specialiteiten 
en verfijnde gerechten. Na een opwindende dag op de pistes 
kunt u ontspannen in de wellness-ruimte van het hotel, met een 
sauna, een hammam en een jacuzzi. 

PRIJZEN HALF PENSION Volwassene 5-11 jaar 3-4 jaar 0-2 jaar

economy room 15m2 € 784 / / /

standard room 18-20 m2 € 889 € 445 € 280 € 140

standard room met uitzicht € 959 € 480 € 280 g€ 140s

suite 30m2 € 1099 € 440 € 280 € 140

3de bed +11 jaar : - 30% | 4de bed +11 jaar : = -40% | 3de en 4de bed 
in suite +11 jaar = -60% 
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 Appartementen Le Cheval Blanc 

Le Cheval Blanc ligt in een rustig gedeelte van Val Thorens,  

direct aan de piste, naast Village Montana. U kunt er tot aan 

de deur skiën.

Er zijn appartementen voor 2 tot 8 personen, voorzien van te-
lefoon, WiFi, en een goed uitgeruste kitchenette met oven,  
kookplaten, ijskast, vaatwasser en koffiezetapparaat. Het re-
sort biedt tal van diensten, zoals een skistelling, overdekte par-
keerplaats, 24-uursreceptie, eigen sportwinkels en skiverhuur. 
Le Cheval Blanc ligt op slechts een paar minuten lopen van de 
talloze winkels, een kleine supermarkt, bars, restaurants en 
een sportcentrum. Op 50 meter van het complex is er ook een  
kinderdagverblijf.

PRIJS PER APPARTEMENT 7 nachten

Standaard: 27m2

(2 kamerapp. geschikt voor 2 tot 4 personen)
€ 945

2 kamerapp. + cabine: 33m2 (4 tot 6 personen) € 1141

4 kamerapp. (mezzanine): 45-50m2 (6 tot 8 personen) € 1589
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K. Albertstraat 63 - 3290 DIEST

Basilieklaan 76 - 3270 SCHERPENHEUVEL

Gasthuisstraat 69 - 3200 AARSCHOT

Uw leidraaid voor de complexe wereld van 
verzekeringen

www.laevers.be

www.fastfocus.be voor referenties en 
info. zaakvoerder : Maarten Porters 

GSM: 0498/596985
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 Luxe appartementen Village Montana 

Luxe appartementen met een uitstekende ligging op de pistes. Mooie inrichting met veel hout en natuursteen. Valbel, Soleil 

en Montana behoren tot deze 4 sterren residenties. Het interieur van de meeste appartementen werd de afgelopen jaren 

nog gerenoveerd. We beschikken als touroperator uitzonderlijk over enkele super luxueuze 5 sterren appartementen in  

residentie Village montana Lodge. Dit zijn mooie design appartementen met zwembad en spa in het complex. 

In alle appartementen is er een apart toilet, en een volledig 
ingerichte keuken met elektrisch fornuis, oven/grill, microgolf-
oven, vaatwas,koelkast, badkamer met ligbad en haardroger, tel, 
tv en safe en balkon. Wifi in elk appartement. Bed- en badlinnen 
is reeds aanwezig op de appartementen.

PRIJS PER APPARTEMENT 7 nachten

Montana 1 | 35m2 | max 4 personen € 1631

Montana 2 Valbel | 41-45m2 | max 4 personen € 1946

Lodge | 57m2 - 2 slaapkamers - 4 personen € 2597

Lodge 75m2 - 2 slaapkamers + cabine - 6 personen € 3080
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