
Winter 2019-2020

Gratis  
Nederlandstalige 

lessen!



VU: Maarten Janssens, LV Travel & Touroperating bvba, Diestsesteenweg 141, 3202 Rillaar. Op al deze reizen zijn de algemene reisvoorwaarden van toepassing,  
voor meer info kan je terecht op www.se7en.be. Se7en is de merknaam van de reisshops van LV Travel & Touroperating.

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!



Gratis Nederlandstalige lessen!

Beste sneeuwvrienden 

Snowfriends heet je van harte welkom! Met onze meer dan 25 jaar 
ervaring in het organiseren van wintersportreizen selecteerden 
wij top-sneeuwzekere skigebieden en kozen wij zorgvuldig 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. En dit tegen de meest scherpe pakketprijzen! Op onze 
familiereizen krijg je bovendien nog heel mooie kinderkortingen. 

In onze Snowfriends skireizen zijn er altijd gratis Nederlandstalige 
ski- of snowboardlessen inbegrepen (tenzij anders vermeld). Dit is 
samen met onze garantie voor de beste prijs-kwaliteitverhouding 
onze grootste troef. Conform de wetgeving werken wij in sommige 
gebieden samen met de lokale skischool maar kinderen krijgen 
altijd les in het Nederlands. 

We rijden naar de skigebieden in Princess Class**** of Royal 
Class**** autocars. Deze bieden je het gedroomde comfort op 
alle gezinsreizen. 

Samen met onze ervaren gediplomeerde top-monitoren maken 
wij van elke vakantiedag een supergroot feest voor alle reizigers, 
groot en klein. Onze monitoren staan steeds paraat: van 
skilessen over après-ski tot vrijblijvende avondactiviteiten. Onze 
moni’s dragen ‘Safety First’ hoog in het vaandel terwijl ze je de 
modernste technieken aanleren. 

Blader door ons programma en maak de juiste keuze uit ons ruim 
gevarieerd aanbod. Reserveer jouw gedroomde sneeuwvakantie 
voor het te laat is! We zullen je vertrouwen niet beschamen, 
beloofd! Ons ervaren team verheugt zich immers nu al op 
jouw deelname en staat te popelen om jou een onvergetelijke 
wintersportreis te bezorgen. 

Sportieve groeten 
Je Snowfriends Team 

Snowfriends, your best 
way to the snow !

 9 Gratis ski- en 
snowboardlessen voor 
iedereen op meerdere 
niveaus!

 9 Beste prijsgarantie in 
kwaliteitsvolle hotels

 9 Eigen top-monitoren met 
vereist diploma

 9 Inclusief programma

 9 Kinderanimatie

 9 Luxe Princess**** of 
Royal**** autocars

 9 Hotels aan de lift, op de 
piste of op korte afstand 
tot de liften met de gratis 
skibus of taxibusje van 
het hotel

 9 Altijd 6-daagse skipas 
inbegrepen, startend de 
dag na aankomst

 9 Meer dan 25 jaar 
ervaring!

Meer info & reserveren
Se7en Reisshops 

Diestsesteenweg 141, Rillaar 
Martelarenstraat 23, Aarschot

snowfriends.se7en.be

016 31 38 21 
016 31 02 40
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Italië - Trentino - Val di Sole  Brussel: 1058 km

Madonna di Campiglio & 
Folgarida-Marilleva

1350-2600 m

67 km

58 km

25 km

Val di Sole (vallei van de zon) is ontegensprekelijk een sneeuwzeker 
en zonovergoten 5* topklasse skigebied met 150 km prachtige 
pistes. 

Val di Sole staat garant voor ge-
zelligheid, een leuke familievakan-
tie, moderne liften, goed onder-
houden pistes en winterpret voor 
groot en klein. Democratische 
prijzen in de gezellige berghutjes 
en betaalbare après-ski maken je 
vakantie nog aangenamer.

verkoop / verhuur / onderhoud / bootfitting

verkoop / verhuur / onderhoud / bootfitting

Tobit +32 497 454679
Matias +32 472 774889
skipastory@gmail.com

Kerkstraat 4
3111 Wezemaal

www.theskipastory.be

Dinsdag 18u30 – 21u00
Woensdag 18u30 – 21u00
Donderdag 18u30 – 21u00
Vrijdag 15u30 – 18u00
Zaterdag 10u00 – 17u00
of op afspraak

Kerkstraat 4
3111 Wezemaal

www.theskipastory.be

Dinsdag 18u30 – 21u00
Woensdag 18u30 – 21u00
Donderdag 18u30 – 21u00
Vrijdag 15u30 – 18u00
Zaterdag 10u00 – 17u00
of op afspraak

Tobit +32 497 454679
Matias +32 472 774889
skipastory@gmail.com

Dinsdag 18u30 – 21u00
Woensdag 18u30 – 21u00
Donderdag 18u30 – 21u00
Vrijdag 15u30 – 18u00
Zaterdag 10u00 – 17u00
of op afspraak

Tobit +32 497 454679
Matias +32 472 774889
skipastory@gmail.com

Kerkstraat 4
3111 Wezemaal

verkoop / verhuur / onderhoud / bootfittingverkoop / verhuur / onderhoud / bootfittingverkoop / verhuur / onderhoud / bootfittingverkoop / verhuur / onderhoud / bootfittingverkoop / verhuur / onderhoud / bootfitting

Kom langs bij The Skipastory 
en geniet van een topservice 
op maat van elke klant

KORTINGSBON
10 % korting bij aankoop 
van een paar skischoenen of ski's

Geldig tussen 15 oktober en 15 december 2019, 
niet cumuleerbaar met andere acties

www.theskipastory.be 

Kerkstraat 4
3111 Wezemaal

Tobit +32 497 454679
Matias +32 472 774889
skipastory@gmail.com

Dinsdag  18u30 - 21u00
Woensdag 18u30 - 21u00
Donderdag 18u30 - 21u00
Vrijdag  15u30 - 18u00
Zaterdag  10u00 - 17u00
of op afspraak  

Absolute aanrader!
 9 Sneeuwzeker tot eind april
 9 Fantastisch familiegebied
 9 Gezelligheid troef
 9 Bruisende après-ski

Betere skiërs (niveau 4-5) raden wij aan om de skipasuitbreiding SK Madonna di Campiglio te bestel-
len. Voor skiërs tot niveau 3 is de inbegrepen 6 dagen skipas ruimschoots voldoende.
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Commezzadura - Val di Sole

Topper met zwembad
Beoordeling: 9/10

 9 Groot zwembad
 9 Prachtige wellness
 9 Lekkere keuken
 9 Kindvriendelijk

REISPERIODE
PRIJS

pp

KORTINGEN SKIPAS
SINGLE-
SUPPL.<4j <8j <12j <16j

Eigen 
vervoer

Inbe-
grepen

Extra 
dag

Suppl. 
6d SK

Kerstmis vr 20-zo 29/12 € 930 -€465 -€410 -€260 -€100 -€110 6d FM / €51 €70

Januari vr 24/1-za 1/2 € 915 / / / / -€110 6d SK €25 / €60

Krokus vr 21/2-zo 1/3 € 975 -€520 -€430 -€275 -€105 -€110 6d FM €22 €56 €70

Maart vr 13-zo 22/3 € 899 / / / / -€110 6d SK €19 / €70

Pasen 1 vr 3-zo 12/4 € 820 -€340 -€320 -€220 -€75 -€110 6d SK €13 / €70

LIGGING
 7 Op 700 m van de nieuwe 
Daolasa-cabinelift

 7 Gratis hotelshuttle en skibus
 7 Heel rustig gelegen

FACILITEITEN
 7 Groot binnenzwembad
 7 Gratis mooie wellness met 
sauna, jaccuzzi en relaxruimte 

 7 Solarium
 7 Gratis wifi
 7 Kinderspeelruimte
 7 Lift
 7 Gratis parking aan het hotel
 7 Verwarmde skiruimte

KAMERS
 7 Mooie, ruime kamers
 7 Meestal met balkon
 7 Badkamer met bad/douche, 
toilet, haardroger

 7 Flatscreen, safe, minibar

MAALTIJDEN 7 HALFPENSION
 7 Uitgebreid ontbijtbuffet
 7 Lekker 3-gangendiner met 
keuzemenu en saladebuffet

APRÈS-SKI
 7 Onder aan de Daolasa-cabi-
nelift of in de gezellige bar

va € 820 pp

INBEGREPEN
 7 Busreis H/T 
 7 6-daagse skipas (waarborg keycard te 

recupereren op de laatste skidag)

 7 7 nachten in halfpension
 7 Extra ontbijt bij aankomst
 7 Nederlandstalige ski- en 
snowboardlessen

 7 Reisbegeleiding
 7 Vrijblijvende avondanimatie
 7 Lidmaatschap vzw

NIET INBEGREPEN
 7 Verzekeringen
 7 Dossierkost: €15/dossier
 7 Huur ski/snowboardmateriaal
 7 Verblijftaks (ter plaatse te betalen)

FM: Folgarida/Marilleva 7 SK: Campiglio Dolomiti di Brenta 7 Extra dag skipas is laatste dag van het verblijf

Hotel Almazzago ***
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FM: Folgarida/Marilleva 7 SK: Campiglio Dolomiti di Brenta 7 Extra dag skipas is laatste dag van het verblijf

Commezzadura - Val di Sole

LIGGING
 7 Prima ligging op slechts 400 
m van de nieuwe Daolasa-lift

 7 Eigen shuttledienst

FACILITEITEN
 7 Tophotel met groot zwembad
 7 Luxe wellnesszone van 1000 
m² met 2 whirlpools, sauna, 
biosauna, aroma dampbad, 
neveldouches, ijsgrot, solari-
um, …

 7 Klasserestaurant
 7 Bars en prachtige wijnstube
 7 Verwarmde skiruimte
 7 Disco, kinderspeelruimte, se-
minarieruimte, rokersruimte 

 7 Liften
 7 Gratis parking, parkeergarage 
is betalend

 7 Gratis wifi 

KAMERS
 7 Supermooie, ruime kamers 
met alle comfort

 7 Badkamer met bad/douche, 
toilet, haardroger

 7 Flatscreen, minibar, safe

MAALTIJDEN 7 3/4 PENSION
 7 Zeer uitgebreid (luxe-)ontbijt-
buffet

 7 Overheerlijk 4-gangendiner 
met menukeuze en salade-
buffet

 7 Na het skiën: soep en lekkere 
versnaperingen

 7 1 maal per week galadiner +  
themadiner

APRÈS-SKI
 7 Onder aan de gondellift of in 
de schitterende hotelbar

REISPERIODE
PRIJS

pp

KORTINGEN SKIPAS

<4j <8j <12j <16j
Eigen 

vervoer
Inbe-

grepen
Extra 
dag

Suppl. 
6d SK

Kerstmis vr 20-zo 29/12 € 1185 -€830 -€525 -€375 -€125 -€110 6d FM / €51

Januari vr 24/1-za 1/2 € 1040 / / / / -€110 6d SK €25 /

Krokus vr 21/2-zo 1/3 € 1150 -€790 -€520 -€355 -€125 -€110 6d FM €22 €56

Maart vr 13-zo 22/3 € 1030 / / / / -€110 6d SK €19 /

Pasen 1 vr 3-zo 12/4 € 955 -€630 -€385 -€290 -€90 -€110 6d SK €13 /

va € 955 pp

Nummer 1 in Val di Sole
Beoordeling: 9,2/10

 9 Prachtig zwembad 
 9 Fantastisch wellnesshotel
 9 Klasse wijnkaart
 9 Heerlijke topkeuken

INBEGREPEN
 7 Busreis H/T
 7 6-daagse skipas (waarborg keycard te 

recupereren op de laatste skidag)

 7 7 nachten in 3/4 pension
 7 Extra ontbijt bij aankomst
 7 Nederlandstalige ski- en 
snowboardlessen

 7 Reisbegeleiding
 7 Vrijblijvende avondanimatie
 7 Lidmaatschap vzw

NIET INBEGREPEN
 7 Verzekeringen
 7 Dossierkost: €15/dossier
 7 Huur ski/snowboardmateriaal
 7 Verblijftaks (ter plaatse te betalen)

Hotel Tevini **** Luxe
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FM: Folgarida/Marilleva 7 SK: Campiglio Dolomiti di Brenta 7 Extra dag skipas is laatste dag van het verblijf

Commezzadura - Val di Sole

Prijskraker op 250m van 
de gondellift

Beoordeling: 8,6/10

 9 Te voet naar de gondellift
 9 Gezellige bar & restaurant
 9 Lekkere keuken
 9 Kindvriendelijk

REISPERIODE
PRIJS

pp

KORTINGEN SKIPAS

<8j <12j <14j <16j
Eigen 

vervoer
Inbegre-

pen
Extra 
dag

Suppl. 6d SK

Kerstmis vr 20-zo 29/12 € 829 -€365 -€125 -€110 -€95 -€110 6d FM / €51

Januari vr 24/1-za 1/2 € 840 / / / / -€110 6d SK €25 /

Krokus vr 21/2-zo 1/3 € 840 -€370 -€125 -€110 -€95 -€110 6d FM €22 €56

Maart vr 13-zo 22/3 € 799 / / / / -€110 6d SK €19 /

Pasen 1 vr 3-zo 12/4 € 725 -€285 -€100 -€85 -€70 -€110 6d SK €13 /

Pasen 1 vr 3-zo 12/4 € 725 / / / / -€110 8d SK Cursus/stage

LIGGING
 7 Op 250 m van de nieuwe 
Daolasa-cabinelift

FACILITEITEN
 7 Pizzeria
 7 Gratis wifi
 7 Gratis parking aan het hotel
 7 Verwarmde skiruimte

KAMERS
 7 Mooie, ruime kamers met 
balkon

 7 Badkamer: bad/douche, toilet, 
haardroger

 7 Tv, telefoon

MAALTIJDEN 7 HALFPENSION
 7 Ontbijtbuffet
 7 Lekker  3-gangendiner met 
saladebuffet

 7 Keuze uit 3 voorgerechten en 
uit 3 hoofdgerechten, dessert

APRÈS-SKI
 7 Onder aan de Daolasa-cabi-
nelift of in de gezellige bar

va € 725 pp

INBEGREPEN
 7 Busreis H/T
 7 6-daagse skipas/8-daagse 
bij cursus/stage (waarborg keycard te 

recupereren op de laatste skidag)

 7 7 nachten in halfpension
 7 Extra ontbijt bij aankomst
 7 Nederlandstalige ski- en 
snowboardlessen

 7 Reisbegeleiding
 7 Vrijblijvende avondanimatie
 7 Lidmaatschap vzw

NIET INBEGREPEN
 7 Verzekeringen
 7 Dossierkost: €15/dossier (inbegre-

pen bij cursus/stagereis)
 7 Huur ski/snowboardmateriaal
 7 Verblijftaks (ter plaatse te betalen)
 7 Stage- of cursusgeld: infp pg. 
23

Hotel La Noria ***
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FM: Folgarida/Marilleva 7 SK: Campiglio Dolomiti di Brenta 7 Extra dag skipas is laatste dag van het verblijf

Folgarida - Val di Sole

LIGGING
 7 In Folgarida centrum 
 7 Op slechts 200 meter wande-
len van de gondellift.

FACILITEITEN
 7 Gratis mooie wellness met 
sauna, Turks bad, infrarood- 
sauna, speciale douches, 
relaxzone en fitness.

 7 Jacuzzi met jetons
 7 Aangenaam restaurant en 
gezellige bar

 7 Verwarmde skiroom
 7 Wekelijks: thee met zoetjes, 
warme wijn, candlelight-diner

 7 Kinderanimatie
 7 Gratis wifi 

KAMERS
 7 Mooie en ruime kamers met 
douche, toilet, tv

MAALTIJDEN 7 HALFPENSION
 7 Uitgebreid ontbijtbuffet 
 7 Rijkelijk diner met keuze uit 
3 voorgerechten, 3 hoofdge-
rechten, saladebuffet, desser-
tenbuffet

APRÈS-SKI
 7 Onder aan de gondellift 

REISPERIODE
PRIJS

pp

KORTINGEN SKIPAS

<8j <10j <14j <16j
Eigen 

vervoer
Inbe-

grepen
Extra 
dag

Suppl. 
6d SK

Krokus vr 21/2-zo 1/3 € 1055 -€470 -€315 -€220 -€165 -€110 6d FM €22 €56

Pasen 1 vr 3-zo 12/4 € 780 -€305 -€205 -€140 -€110 -€110 6d SK €13 /

va € 780 pp

Topprijs op 250m  
van de gondellift
Beoordeling: 8,9/10

 9 Ideale ligging op 250m van 
de gondellift 

 9 Mooie wellness
 9 Lekkere maaltijden
 9 Toppijs

INBEGREPEN
 7 Busreis H/T
 7 6-daagse skipas (waarborg keycard te 

recupereren op de laatste skidag)

 7 7 nachten in halfpension
 7 Extra ontbijt bij aankomst
 7 Nederlandstalige ski- en 
snowboardlessen

 7 Reisbegeleiding
 7 Vrijblijvende avondanimatie
 7 Lidmaatschap vzw

NIET INBEGREPEN
 7 Verzekeringen
 7 Dossierkost: €15/dossier
 7 Huur ski/snowboardmateriaal
 7 Verblijftaks (ter plaatse te betalen)

Hotel Folgarida ***
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Prachtig hotel  
met zwembad

Beoordeling: 8,8/10

 9 Uitstekend familiehotel
 9 Prachtig zwembad & well-
ness

 9 Budgetvriendelijk
 9 Prima prijs-kwaliteit

LIGGING
 7 De gratis skibus brengt je in 8 
min. naar de gondellift (6 km)

FACILITEITEN
 7 Prachtig binnenzwembad
 7 Mooie wellness met sauna, 
jacuzzi, infraroodcabine, 
waterjets 

 7 Lift
 7 Gratis parking
 7 Gratis wifi
 7 Romantisch restaurant
 7 Zithoek, bar, kinderspeelruimte
 7 Verwarmde skiruimte

KAMERS
 7 Ruime gerenoveerde familie-
kamers met flatscreen

 7 Bad/douche, toilet, haardroger

MAALTIJDEN 7 HALFPENSION
 7 Uitgebreid ontbijtbuffet
 7 Uitstekend 3-gangenkeuze-
diner, saladebuffet, heerlijke 
desserts

APRÈS-SKI
 7 Toffe hotelbar!

REISPERIODE
PRIJS

pp

KORTINGEN SKIPAS

<6j <8j <13j <16j Eigen vervoer Inbegr. Extra dag
Suppl. 6d 

SK

Krokus vr 21/2-zo 1/3 € 899 -€500 -€380 -€145 -€100 -€110 6d FM €22 €56

INBEGREPEN
 7 Busreis H/T
 7 6-daagse skipas (waarborg keycard te 

recupereren op de laatste skidag)

 7 7 nachten in halfpension
 7 Extra ontbijt bij aankomst
 7 Nederlandstalige ski- en 
snowboardlessen

 7 Reisbegeleiding
 7 Vrijblijvende avondanimatie
 7 Lidmaatschap vzw

NIET INBEGREPEN
 7 Verzekeringen
 7 Dossierkost: €15/dossier
 7 Huur ski/snowboardmateriaal
 7 Verblijftaks (ter plaatse te betalen)

FM: Folgarida/Marilleva 7 SK: Campiglio Dolomiti di Brenta 7 Extra dag skipas is laatste dag van het verblijf

Commezzadura - Val di Sole

€ 899 pp

Hotel Pangrazzi ***
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Passo del Tonale - Ponte di legno

Tonale is een familiegebied bij uitstek, ideaal voor beginnende 
skiërs en kinderen. Maar ook gevorderde skiërs en snowboarders 
vinden op de uitdagende pistes zeker hun gading.

1883-3100 m

35 km

65 km

20 km

Dit familiegebied met 120 km 
prachtige pistes biedt een moder-
ne liftinfrastructuur en dagelijks 
perfect geprepareerde pistes. 

Zelfs in de vakantieperiodes zijn 
er nauwelijks wachttijden aan de 
liften.

De Presenagletsjer biedt naast 
prachtige vergezichten ook de uit-
dagende Paradiso-afdaling. 

In Tonale vinden we pistes boven 
de boomgrens, in Ponte di Legno 
daarentegen is het heerlijk skiën in 
bosrijk gebied tot 1256 meter. 

Gezellige berghutjes bieden 
snacks tegen zeer democrati-
sche prijzen en na het skiën vind 
je bruisende après-ski in o.a. 
Magic-Pub, Disco Miramonti, 
Schirmbar Paradiso of Disco An-
tares.

Familiegebied
 9 Zonnig en sneeuwzeker tot 
na de paasvakantie

 9 Gezelligheid troef
 9 Super après-ski
 9 Rechtstreekse gondellift naar 
de gletsjer

ADVERTENTIE 1/2

Website: www.pelikaancars.be E-mail: pelikaancars@skynet.be

PELIKAANCARS n.v.
Uw specialist in Busreizen binnen- en buitenland

Autocars 8 t.e.m. 84 plaatsen  
& Liftbussen

Italië - Trentino - Val di Sole  Brussel: 1090 km
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REISPERIODE
PRIJS

pp
KORTINGEN EXTRA DAG 

SKIPAS<8j <16j Eigen vervoer

Krokus vr 21/2-zo 1/3 € 955 -€520 -€170 -€110 €15

Extra dag skipas is laatste dag van het verblijf

Tonale - Val di Sole

Gerenoveerde kamers
Beoordeling: 8,7/10

 9 Prijskraker
 9 Perfecte, rustige ligging
 9 Gratis wijn en water aan tafel

LIGGING
 7 Geweldige locatie, ski in - ski 
out is mogelijk

 7 Rustig gelegen op 100 meter 
van de hoofdweg

 7 Liften en pistes te voet bereik-
baar op 150 meter

FACILITEITEN
 7 Ruim en luchtig restaurant
 7 2 bars, mooie taverne
 7 Sauna en fitnessruimte
 7 Liften
 7 Gratis parking; overdekte par-
keerplaats tegen betaling

 7 Disco, gameroom
 7 Skiruimte
 7 Gratis wifi in de lobby

KAMERS
 7 Vernieuwde, ruime kamers 
met badkamer, kleine douche, 
toilet, haardroger

 7 Flatscreen-tv, minibar, safe

MAALTIJDEN 7 HALFPENSION
 7 Rijkelijk ontbijtbuffet
 7 Diner in buffetvorm met soep, 
voorgerechten, verschillende 
pastabereidingen, vis, vlees, 
ruim groenteaanbod, desserts

 7 Gratis wijn en water aan tafel 
bij het diner

APRÈS-SKI
 7 Bruisende après-ski op wan-
delafstand

€ 955 pp

INBEGREPEN
 7 Busreis H/T 
 7 6-daagse skipas (waarborg keycard te 

recupereren op de laatste skidag)

 7 7 nachten in halfpension
 7 Extra ontbijt bij aankomst
 7 Nederlandstalige ski- en 
snowboardlessen

 7 Reisbegeleiding
 7 Vrijblijvende avondanimatie
 7 Lidmaatschap vzw

NIET INBEGREPEN
 7 Verzekeringen
 7 Dossierkost: €15/dossier
 7 Huur ski/snowboardmateriaal
 7 Verblijftaks (ter plaatse te betalen)

Hotel Piandineve ***

Gratis wijn en 

water bij diner
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Extra dag skipas is laatste dag van het verblijf

Passo del Tonale - Val di Sole

LIGGING
 7 Ideale ligging op 50 meter van 
de liften en pistes

 7 Vlak bij het centrum van 
Tonale

FACILITEITEN
 7 Gratis ruime parking aan het 
hotel

 7 Gezellig restaurant 
 7 Toffe bar
 7 Verwarmde skiruimte
 7 Lift
 7 Sauna (1x/week gratis)
 7 Gratis wifi 

KAMERS
 7 Nette kamers in bergstijl
 7 Douche, toilet en haardroger
 7 Bureaumeubel, flatscreen-tv

MAALTIJDEN 7 HALFPENSION
 7 Ontbijtbuffet met regionale 
specialiteiten

 7 Heerlijk 3-gangendiner met 
saladebuffet en menukeuze.

APRÈS-SKI
 7 Bruisende après-ski op 
wandelafstand in Magic Pub, 
Antares, …

€ 810 pp

Perfecte ligging
Beoordeling: 8,2/10

 9 Aan de liften en pistes
 9 Rustige ligging
 9 Correcte prijzen

INBEGREPEN
 7 6-daagse skipas (waarborg keycard te 

recupereren op de laatste skidag)

 7 7 nachten in halfpension
 7 Nederlandstalige ski- en 
snowboardlessen

 7 Reisbegeleiding
 7 Vrijblijvende avondanimatie
 7 Lidmaatschap vzw

NIET INBEGREPEN
 7 Verzekeringen
 7 Dossierkost: €15/dossier
 7 Huur ski/snowboardmateriaal
 7 Verblijftaks (ter plaatse te betalen)

Hotel Savoia ***

REISPERIODE
PRIJS

pp
KORTINGEN EXTRA DAG 

SKIPAS<6j <8j <11j <16j

Krokus vr 21/2-zo 1/3 € 810 -€645 -€295 -€130 -€90 €15

Eigen  
vervoer!
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Kerst • za 30 november 2019 
Krokus • za 8 februari 2020 
Pasen • za 7 maart 2020 
inschrijven via www.snowfriends.be 

Gratis 1,5u initiatieles voor beginners van 18u tot 19u30 te boeken 
via Snowfriends. Materiaal en pistetoegang ter plaatse te betalen. ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·-. . . . . . . . . . . . . .
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Livigno

Livigno is terecht een van de meest geliefde wintersportgebieden 
bij het Vlaamse publiek.

1816-2800 m

32 km

66 km

22 km

Hooggelegen, sneeuwzeker en 
zonnig authentiek bergdorp waar 
zowel topskiërs, snowboarders, 
beginners als wandelaars hun ga-
ding vinden.

Na een deugddoende skidag kan 
je genieten van de après-ski in 
vele schirmbars, leuke cafeetjes 
of heerlijk taksvrij shoppen in tal-
rijke moderne boetieks of sport-
winkels.

In Livigno zijn alle ingrdiënten 
aanwezig om er een geslaagde 
gezinsvakantie van te maken.

Taxfree skiparadijs
 9 Sneeuwzeker tot begin mei
 9 Taxfree shoppen
 9 Gezelligheid troef
 9 Super après-ski

Italië - Lombardije  Brussel: 853 km

Vp elektriciteit - Eikendreef 6 - 2820 Bonheiden
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Livigno

Familiehotel met  
zwembad vlak aan de lift

Beoordeling: 8,9/10

 9 Ski-in, ski-out
 9 Aan de lift gelegen
 9 Mooi zwembad
 9 Ideaal voor families met 
kinderen

LIGGING
 7 Ideale ligging, vlak bij de Te-
ola-lift aan de Mottolino-zijde 
(1900 meter)

 7 Het centrum van Livigno met 
taxfreeshops is bereikbaar 
met de gratis skibus

 7 Betere skiërs kunnen terug 
skiën tot op het terras!

FACILITEITEN
 7 Mooi viersterrenhotel met 
sfeervol restaurant en uitnodi-
gende bar

 7 Gratis gebruik van het groot 
zwembad (badmuts verplicht)

 7 Sauna, Turks bad, whirlpool 
 7 Knappe disco
 7 Kinderspeelruimte met tafel-
tennis en biljart

 7 Lift
 7 Zonneterras
 7 Verwarmde skiruimte

 7 Gratis parking aan het hotel; 
indoorgarage is betalend

KAMERS
 7 Ruime 2-4-persoonskamers 
 7 Flatscreen, telefoon, minibar 
en safe

 7 Badkamer met bad/douche, 
toilet, haardroger

 7 Gratis wifi

MAALTIJDEN 7 HALFPENSION
 7 Rijkelijk ontbijtbuffet met eier-
gerechten en prosecco

 7 Zeer uitgebreid en heel ge-
varieerd diner in buffetvorm 
(vis-vlees-vegetarisch)

APRÈS-SKI
 7 Livigno is gekend voor zijn 
bruisende après-ski: o.a. Sta-
let en Kosmo

va € 775 pp

INBEGREPEN
 7 6-daagse skipas (waarborg keycard te 

recupereren op de laatste skidag)

 7 7 nachten in halfpension
 7 Nederlandstalige ski- en 
snowboardlessen

 7 Reisbegeleiding
 7 Vrijblijvende avondanimatie
 7 Lidmaatschap vzw

NIET INBEGREPEN
 7 Verzekeringen
 7 Dossierkost: €15/dossier
 7 Huur ski/snowboardmateriaal
 7 Verblijftaks (ter plaatse te betalen)

Hotel Intermonti ****

REISPERIODE
PRIJS

pp
KORTINGEN

<4j <9j <14j <16j >65j

Kerstmis za 21-za 28/12 € 995 -€900 -€800 -€170 -€110 -€48

Krokus za 22-za 29/2 € 1199 -€1050 -€935 -€290 -€120 -€59

Pasen 1 za 4-za 11/4 € 970 -€795 -€730 -€160 -€100 -€42

Pasen 2 za 11-za 18/4 € 775 -€595 -€560 -€70 -€25 /

Eigen  vervoer!
Vp elektriciteit - Eikendreef 6 - 2820 Bonheiden
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Livigno

LIGGING
 7 Ideaal vlak bij de oefenlift 
aan de Carosselo-zijde (1900 
meter)

 7 Het centrum van Livigno met 
taxfreeshops is bereikbaar 
met de gratis skibus

 7 Iedereen kan terug tot op het 
terras skiën

FACILITEITEN
 7 Mooi hotel met sfeervol res-
taurant en uitnodigende bar

 7 Lift 
 7 Zonneterras
 7 Verwarmde skiruimte
 7 Gratis parking aan het hotel
 7 Gratis internetverbinding in de 
lobby

KAMERS
 7 Ruime 2-4-persoonskamers
 7 Flatscreen en telefoon
 7 Badkamer met bad/douche, 
toilet, haardroger

 7 Ruime en mooi ingerichte 
familie/appartementkamers op 
80 meter van het hotel

MAALTIJDEN 7 HALFPENSION
 7 Halfpension in het hotel
 7 Rijkelijk ontbijtbuffet met regio-
nale producten

 7 Zeer uitgebreid en heel gevari-
eerd diner

APRÈS-SKI
 7 Livigno is gekend voor zijn 
bruisende après-ski: o.a. Sta-
let en Kosmo

va € 735 pp

Familiehotel op de piste 
aan de lift

Beoordeling: 8,8/10

 9 Ski in-ski out
 9 Aan de lift en de piste
 9 Ideaal voor families met 
kinderen

INBEGREPEN
 7 6-daagse skipas (waarborg keycard te 

recupereren op de laatste skidag)

 7 7 nachten in halfpension
 7 Nederlandstalige ski- en 
snowboardlessen

 7 Reisbegeleiding
 7 Vrijblijvende avondanimatie
 7 Lidmaatschap vzw

NIET INBEGREPEN
 7 Verzekeringen
 7 Dossierkost: €15/dossier
 7 Huur ski/snowboardmateriaal
 7 Verblijftaks (ter plaatse te betalen)

Aparthotel san giovanni

REISPERIODE
PRIJS

pp
KORTINGEN

<6j <9j <13j <16j >65j

Kerstmis za 21-za 28/12 € 880 -€700 -€470 -€250 -€205 -€48

Krokus za 22-za 29/2 € 979 -€795 -€515 -€285 -€230 -€59

Pasen 1 za 4-za 11/4 € 855 -€680 -€440 -€245 -€195 -€42

Pasen 2 za 11-za 18/4 € 735 -€540 -€270 -€150 -€100 /

Eigen  
vervoer!
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Vernieuwd hotel in het 
taxfree centrum
Beoordeling: 8,2/10

 9 In het centrum met taxfree 
shops

 9 Gratis parking
 9 300 meter van de pistes
 9 Vernieuwde kamers

LIGGING
 7 Ideale ligging, op 300 meter 
van de liften aan de Carosse-
lo-zijde (1900 meter)

 7 Op wandelafstand van de 
shoppingstraat

 7 Skiverhuur en -locker vlakbij

FACILITEITEN
 7 Mooi hotel met sfeervol res-
taurant en uitnodigende bar

 7 Lift 
 7 Zonneterras
 7 Gratis parking aan het hotel
 7 Gratis wifi in heel het hotel

KAMERS
 7 Ruime, vernieuwde 2-4-per-
soonskamers 

 7 Flatscreen en telefoon
 7 Badkamer met bad/douche, 
toilet, haardroger

MAALTIJDEN 7 HALFPENSION
 7 Rijkelijk ontbijtbuffet met regio-
nale producten

 7 Zeer uitgebreid en heel 
gevarieerd diner met keuze 
uit drie voorgerechten en drie 
hoofdgerechten, dessert

APRÈS-SKI
 7 Livigno is gekend voor zijn 
bruisende après-ski: o.a. Sta-
let en Kosmo

INBEGREPEN
 7 6-daagse skipas (waarborg keycard te 

recupereren op de laatste skidag)

 7 7 nachten in halfpension
 7 Nederlandstalige ski- en 
snowboardlessen

 7 Reisbegeleiding
 7 Vrijblijvende avondanimatie
 7 Lidmaatschap vzw

NIET INBEGREPEN
 7 Verzekeringen
 7 Dossierkost: €15/dossier
 7 Huur ski/snowboardmateriaal
 7 Verblijftaks (ter plaatse te betalen)

Livigno

€ 710 pp

Hotel Bernina

REISPERIODE
PRIJS

pp
KORTINGEN

<6j <9j <13j <16j >65j

Krokus za 22-za 29/2 € 899 -€480 -€380 -€265 -€165 -€59

Pasen 1 za 4-za 11/4 € 780 -€400 -€320 -€220 -€140 -€42

Pasen 2 za 11-za 18/4 € 710 -€340 -€250 -€130 -€40 /

Eigen  vervoer!
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Zillertal & Hintertux gletsjer

De Zillertal regio met de Hintertuxgletsjer verdient absoluut 
5-sterren dankzij sneeuwzekerheid en uitgesproken diversiteit aan 
pistes.

750-3250 m

134 km

286 km

69 km

Vele Oostenrijkse skikampioenen 
komen hier hun winterzeizoen 
voorbereiden.

Meest sneeuwzekere 
gletsjer

 9 Moderne liften
 9 Supertoffe après-ski
 9 Place2be

Oostenrijk - Tirol  Brussel: 940 km

Finkenberg - Zillertal

LIGGING
 7 Met de gratis skibus in slechts 
15' naar Hintertux

FACILITEITEN
 7 Romantisch restaurant, ge-
zellige bar, salon, verwarmde 
skiroom

 7 Sauna, whirlpool, dampbad en 
solarium

 7 Gratis wifi in gans het hotel

 7 KAMERS
 7 Mooie kamers
 7 Satelliet-tv, radio, safe, wifi
 7 Mooie badkamer met douche/
bad, toilet en haardroger

MAALTIJDEN 7 HALFPENSION
 7 Rijkelijk ontbijtbuffet met 
biohoek

 7 Bijzonder lekker 3-gangenkeu-
zemenu met saladebuffet

 7 Gratis extra ontbijt bij aan-
komst

€ 689 pp

Ambiance verzekerd
Beoordeling: 9/10

 9 Mooie wellness
 9 Culinaire verwennerij

hotel panorama ***
Feest/Cursus-reis

INBEGREPEN
 7 8-daagse skipas (waarborg keycard te 

recupereren op de laatste skidag)

 7 7 nachten in halfpension
 7 Extra ontbijt bij aankomst
 7 Reisbegeleiding
 7 Vrijblijvende avondanimatie
 7 Lidmaatschap vzw

NIET INBEGREPEN
 7 Verzekeringen
 7 Huur ski/snowboardmateriaal
 7 Verblijftaks (ter plaatse te betalen)
 7 Stage- of cursusgeld: infp pg. 
23

REISPERIODE
PRIJS

pp

Allerheiligen za 26/10-za 2/11 € 689
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Mayerhofen - Zillertal

Tophotel met fantastische 
kinderkortingen
Beoordeling: 9,2/10

 9 Skibus stopt voor de deur
 9 Ideaal voor families met 
kinderen

 9 Hoge kinderkortingen
 9 Mooie wellness
 9 Gratis gebruik tennis- en 
squash-hal

LIGGING
 7 Aan de rand van het centrum 
van Mayerhofen

 7 Liften op 700 meter
 7 Openbaar 'Erlebniszwembad' 
op slechts 600 meter

FACILITEITEN
 7 Mooi viersterrenhotel 
 7 Super mooie bar en restaurant
 7 Kinderspeelruimte 
 7 Biljart en tafeltennis
 7 Lift 
 7 Zonneterras
 7 Verwarmde skiruimte
 7 Gratis parking aan het hotel; 
indoorgarage is betalend

 7 Sauna, Turks bad, infrarood-
cabine, fitness, ...

KAMERS
 7 Zeer mooie, ruime 2-4-per-
soonskamers met flatscreen, 
telefoon, minibar en safe

 7 Badkamer met bad/douche, 
toilet, haardroger

 7 Gratis wifi

MAALTIJDEN 7 HALFPENSION
 7 Rijkelijk ontbijtbuffet met bio-
hoek en tal van lekkernijen

 7 Zeer uitgebreid en heel geva-
rieerd diner met menukeuze 
(4-gangen), saldebuffetten, 
dessertenbuffet.

APRÈS-SKI
 7 Mayerhofen is alom bekend 
voor zijn bruisende apres-ski 
en shoppingmogelijkheden

INBEGREPEN
 7 6-daagse skipas (waarborg keycard te 

recupereren op de laatste skidag)

 7 7 nachten in halfpension
 7 Nederlandstalige ski- en 
snowboardlessen

 7 Reisbegeleiding
 7 Vrijblijvende avondanimatie
 7 Lidmaatschap vzw

NIET INBEGREPEN
 7 Verzekeringen
 7 Dossierkost: €15/dossier
 7 Huur ski/snowboardmateriaal
 7 Verblijftaks (ter plaatse te betalen)

Hotel Berghof ****

REISPERIODE
PRIJS

pp
KORTINGEN

<6j <12j <15j <16j

Pasen 1 za 4-za 11/4 € 985 -€800 -€675 -€410 -€105

€ 985 pp
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© Archiv TVB Mayrhofen © Zillertal Arena, Johannes SautnerEigen  
vervoer!
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Frankrijk - Savoie Brussel: 910 km

Les 3 Vallées is het summum voor de echte wintersporter.1300-3200 m

336 km

204 km

60 km

Méribel, het mondaine Courchevel 
en het sneeuwzekere Valthorens 
zijn door een heel moderne liftin-
frastructuur met elkaar verbonden 
en super sneeuwkanonnen zor-
gen voor onbegrensd skiplezier.

Vanuit Brides-Les-Bains heb je 
rechtstreeks verbinding met Méri-
bel via de 'Olympe télécabine', 
10 minuten later ben je op 2700 
meter in Courchevel of vind je de 
verbinding naar Val Thorens of 
Les Menuires.

Aanrader voor de hele familie!

Grootste aaneengesloten 
skigebied

 9 Absoluut sneeuwzeker
 9 Langste afdalingen
 9 Meest moderne liften
 9 Toegankelijk voor alle niveaus

Les 3 Vallées

Zorgeloos uw  
vermogen vergroten?

Investeer in vastgoed  en 
stel de toekomst van u en 

uw kinderen veilig.

Op zoek naar advies in vastgoed? 

Contacteer ons: www.realis.be of bel gratis 0800 92 000

Snowfriends.indd   1 28/05/2019   16:56:47
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Brides-Les-Bains

Grote kamers  
(5-6 personen) mogelijk

Beoordeling: 9/10

 9 Familiehotel met persoonlijke 
service

 9 Aan de gondellift (100 m)
 9 Super vriendelijk onthaal

REISPERIODE
PRIJS

pp
SUPPL. SINGLE EXTRA INFO

Februari za 1 - vr 7/2 € 805 €120 Skibegeleiding door onze monitor

Maart zo 8 - za 14/3 € 785 €120 Skibegeleiding door onze monitor

LIGGING
 7 Ideaal: vlak bij de gondellift l' 
Olympe in Brides-Les-Bains, 
die je rechtstreeks naar Méri-
bel brengt

FACILITEITEN
 7 Typisch restaurant in bergstijl
 7 Gezellige bar
 7 Salon met open haard, biljart, 
beamer met groot scherm

 7 Wellness (te betalen): ham-
man, jacuzzi, sauna 

 7 Fitness
 7 Gratis wifi
 7 Gratis parking aan het hotel

KAMERS
 7 Vernieuwde ruime en comfor-
tabele kamers

 7 Moderne, ruime badkamer 
met douche, toilet, haardroger

 7 Grote kamers tot 5 à 6 perso-
nen mogelijk

MAALTIJDEN 7 HALFPENSION
 7 Lekker ontbijtbuffet
 7 3-gangendiner
 7 Patron Jacques staat mee aan 
het fornuis

APRÈS-SKI
 7 Toffe hotelbar met aangepaste 
prijzen

 7 Kleine cafeetjes en disco in 
het centrum

INBEGREPEN
 7 6-daagse skipas Les 3 Vallées 
(600 km pistes) (waarborg keycard 
te recupereren op de laatste skidag)

 7 6 nachten in halfpension 
 7 Skibegeleiding door onze 
monitor op de piste

 7 Reisbegeleiding
 7 Vrijblijvende avondanimatie
 7 Lidmaatschap vzw

NIET INBEGREPEN
 7 Verzekeringen
 7 Dossierkost: €15/dossier
 7 Huur ski/snowboardmateriaal
 7 Verblijftaks (ter plaatse te betalen)

va € 785 pp

Hotel Les Chalets ***

Zorgeloos uw  
vermogen vergroten?

Investeer in vastgoed  en 
stel de toekomst van u en 

uw kinderen veilig.

Op zoek naar advies in vastgoed? 

Contacteer ons: www.realis.be of bel gratis 0800 92 000

Snowfriends.indd   1 28/05/2019   16:56:47

Eigen  
vervoer!



O N T D E K

Zelfherlaadbare
hybrid

CO2 vanaf 96 g/km
(voor de 4-deurs)

Benzinemotor met ondersteunende
elektromotor

De nieuwe Ford Mondeo Hybrid. De slimme hybrid.

FordStore Feyaerts
Leuvensesteenweg 526
3200 Aarschot
www.feyaerts.be
Tel. 016/564575

Feyaerts Haacht
Keerbergsesteenweg 27
3150 Haacht
www.feyaerts.be
Tel. 016/601136

4-DEURS: Å 4,2-4,8 L/100 KM. Æ 96-108 G/KM CO2. (NEDC 2.0)
CLIPPER: Å 4,4-5,0 L/100 KM. Æ 101-113 G/KM CO2. (NEDC 2.0)
Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. Verbruiksvoorwaarden en CO2-emissies zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP test procedure voor een voertuig in de basisuitrusting. Optionele
uitrustingen (inclusief optionele velgen en/of banden) kunnen het verbruik en de CO2-emissie beïnvloeden. De aangegeven NEDC waarde (NEDC 2.0) is afgeleid van de WLTP waarde en wordt gedurende een
overgangsperiode (tot max. eind 2021) gebruikt o.a. voor belastingdoeleinden. De overheid kan echter vóór het einde van deze overgangsperiode de WLTP waarden gebruiken voor belastingdoeleinden hetgeen
de fiscaliteit van het voertuig kan beïnvloeden. Het afgebeelde voertuig kan afwijken van de vermelde wagen. Contacteer ons voor meer informatie. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.nl.ford.be.

 ford.be



Meer info & reserveren
Se7en Reisshops 

Diestsesteenweg 141, Rillaar | Martelarenstraat 23, Aarschot

snowfriends.se7en.be

016 31 38 21 | 016 31 02 40

OPLEIDING SKI- EN SNOWBOARDLERAARS

Ben jij een gepassioneerd wintersporter? Wil jij graag je techniek verbeteren? Wil je graag ons 
enthousiast monitorenteam vervoegen?

Onze opleidingsreizen
ALLERHEILIGEN: HINTERTUX

 7 Hotel Panorama, zie pg 18
 7 Cursus initiator ski / snowboard
 7 Technische stage ski

PASEN 1: VAL DI SOLE
 7 Hotel La Noria, zie pg. 7
 7 Cursus initiator ski / snowboard
 7 Technische stage ski

PRAKTISCHE INFO
 7 Alle cursussen én stages worden verzorgd 
door docenten en gespecialiseerde trainers van 
Sneeuwsport Vlaanderen.

 7 Tijdens de stageweken worden regelmatig 
videoanalyses en opbouwende evaluatiemomen-
ten ingelast.

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

Onze cursussen en stages
CURSUS INITIATOR SKI / SNOWBOARD

 7 Leden SSV: € 299 
Niet-leden SSV: € 329

 7 Voor kandidaten die geslaagd zijn voor de 
toelatingsproef óf voor de technische stage en 
minstens 16 jaar zijn.

 7 Inschrijven voor de toelatingsproeven is verplicht. 
 7 Tijdens de technische stages worden er ook 
gratis toelatingsproeven georganiseerd.

 7 Correcte data toelatingsproeven, plaatsen en 
praktische info: sneeuwsportvlaanderen.be

TECHNISCHE STAGE SKI 
 7 € 100
 7 Voor alle gevorderde skiërs die hun persoonlijk 
technisch niveau aanzienlijk willen perfectioneren. 

 7 Het vereiste niveau: vlot een zwarte piste kunnen 
afdalen.

 7 Op het einde van de stageweek kan je ter plaatse 
vrijblijvend en gratis deelnemen aan de Sneeuw-
sport Vlaanderen- toelatingsproef. 

O N T D E K

Zelfherlaadbare
hybrid

CO2 vanaf 96 g/km
(voor de 4-deurs)

Benzinemotor met ondersteunende
elektromotor

De nieuwe Ford Mondeo Hybrid. De slimme hybrid.

FordStore Feyaerts
Leuvensesteenweg 526
3200 Aarschot
www.feyaerts.be
Tel. 016/564575

Feyaerts Haacht
Keerbergsesteenweg 27
3150 Haacht
www.feyaerts.be
Tel. 016/601136

4-DEURS: Å 4,2-4,8 L/100 KM. Æ 96-108 G/KM CO2. (NEDC 2.0)
CLIPPER: Å 4,4-5,0 L/100 KM. Æ 101-113 G/KM CO2. (NEDC 2.0)
Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. Verbruiksvoorwaarden en CO2-emissies zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP test procedure voor een voertuig in de basisuitrusting. Optionele
uitrustingen (inclusief optionele velgen en/of banden) kunnen het verbruik en de CO2-emissie beïnvloeden. De aangegeven NEDC waarde (NEDC 2.0) is afgeleid van de WLTP waarde en wordt gedurende een
overgangsperiode (tot max. eind 2021) gebruikt o.a. voor belastingdoeleinden. De overheid kan echter vóór het einde van deze overgangsperiode de WLTP waarden gebruiken voor belastingdoeleinden hetgeen
de fiscaliteit van het voertuig kan beïnvloeden. Het afgebeelde voertuig kan afwijken van de vermelde wagen. Contacteer ons voor meer informatie. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.nl.ford.be.

 ford.be



SKIMATERIAAL VAN 
DE BOVENSTE PLANK

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

ADVIES DOOR 
EXPERTEN

PROFESSIONEEL
ONDERHOUD

SKI EN BOARD
VERKOOP EN VERHUUR

SKI  SNOWBOARD  FASHION  WANDELEN  KAMPEREN

OP SKI EN BOARD VERHUUR* 
*NIET CUMULEERBAAR MET ANDERE KORTINGEN 

GELDIG T.E.M. 20/04/2020
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