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Praktische info snowfriends-sneeuwvakanties

NEDERLANDSTALIGE LESSEN
 7 Gratis skilessen voor elke 
deelnemer vanaf 5 jaar. (Kinde-
ren jonger dan 5 kunnen uitzonderlijk 
deelnemen als ze ploegbochten 
kunnen maken op een blauwe piste.)

 7 Gratis snowboardlessen vanaf 
9 jaar én bij min. 5 deelne-
mers.

 7 Kinderen en volwassenen 
krijgen in de voormiddag 3 uur 
les, in aparte groepen.

 7 De lessen worden gegeven op 
verschillende niveaus (doorgeven 
bij boeking). 

 7 Ski
1 Beginner = geen ervaring 
2 1 à 2 weken ervaring
3 Basis parallel
4 Gevorderd parallel (rode piste)

5 Expert
 7 Snowboard
A Beginner = geen ervaring
B 1 à 2 weken ervaring 
C Gevorderd

 7 's Namiddags vrijblijvend ski-
begeleiding voor de kinderen. 

 7 De lessen beginnen op de dag 
na aankomst, de laatste dag is 
er geen les voorzien (10-daagse 
reis: 6 halve dagen les | 9-daagse reis: 
5 halve dagen les).

 7 Onze gratis lessen worden 
verzorgd door ons enthousiast 
Snowfriends-lerarenteam. 

 7 Elke leraar bezit een geldig 
diploma en heeft de nodige 
ervaring om op een veilige en 
efficiënte manier de modern-
ste technieken aan te leren. 

 7 Al onze lesgevers worden 
geregistreerd conform de 
plaatselijke wetgeving. 

 7 In sommige skigebieden zijn 
we genoodzaakt samen te 
werken met de lokale ski-
school, maar kinderen krijgen 
altijd les in het Nederlands!

 7 Voor sommige volwassenen 
kunnen we een leraar van de 
lokale skischool inschakelen. 

 7 Onze kleine lesgroepen garan-
deren een aangenaam kader, 
snelle vorderingen en individu-
ele correctie. 

 7 Op regelmatige basis hou-
den we technische videobe-
sprekingen met opbouwend 
advies. 

HOTELVERBLIJF
 7 Op de dag van aankomst 
staat een ontbijt klaar voor alle 
busreizigers

 7 De kamers zijn beschikbaar 
in de vroege namiddag. De 
bagage kan in een gemeen-
schappelijke ruimte geplaatst 
worden (ook op de laatste dag 
van het verblijf).

 7 Het half- of 3/4 pension begint 
met diner op de aankomstdag 
en eindigt met ontbijt op de 
laatste dag van het verblijf.

 7 Check-out vóór 10 uur.
 7 Op alle reizen bestaat de mo-
gelijkheid om zowel de eerste 
als de laatste dag te skiën, het 
hotel voorziet douches om je 
vakantie fris te beëindigen.

BUSREIS
 7 De meest moderne Princess 
Class**** of Royal Class**** 
autocars bieden jou het beste 
comfort: extra veel beenruim-
te, ruim verstelbare rugleu-
ning, … 

 7 Heenreis: vertrek in de vroege 
avond (17-21 uur) en 's och-
tends op bestemming. 

 7 Terugreis: in normale om-
standigheden rond 7.30 uur 
’s morgens op eerste afstap-
plaats. 

 7 Alle autocars, voorzien van 

twee ervaren chauffeurs, rijden 
conform de nieuwste Euro-
pese regelgeving betreffende 
technische keuring, winteruit-
rusting en rij- en rusttijden.

 7 Opstapplaatsen: Antwerpen, 
Gent, Brussel, Heist-op-den-
Berg, Lier, Geel, Leuven, Aar-
schot, Lummen, Houthalen.

 7 Voor groepen vanaf 15 per-
sonen voorzien wij in samen-
spraak graag een opstap-
plaats in de buurt.

FAMILIEVAKANTIES MET BIJ-
ZONDERE AANDACHT VOOR 
KINDEREN

KINDERKORTINGEN
 7 Heel aantrekkelijke kortingen 
voor kinderen die de kamer 
delen met 2 betalende volwas-
senen. 

SKIPRET
 7 Elke skidag moet één groot 
feest zijn voor iedereen.

 7 Alle basistechnieken worden 
op een speelse manier aan-
geleerd. 

 7 Gevorderde skiërs worden in 
aparte groepjes begeleid tot 
echte kampioenen. 

 7 Aan het einde van de vakan-
tie organiseren we voor de 
kinderen tot 14 jaar een leuke 
slalom. Een diploma en een 
knappe medaille maken het 
feest compleet! 

ANIMATIE
 7 Na de skipret zorgen wij voor 
aangepaste kinderanimatie: 
knutselen, rodelen, dansen, … 

 7 Gratis kinderopvang in be-
paalde hotels (vanaf 3 jaar door het 
animatieteam van het hotel). 

Gratis Nederlandstalige lessen!


