LAATSTE INFO

RISOUL – PASEN 1° WEEK 2010
Touristra (vol pension)
Vervoer per bus
Beste,

Hierbij sturen wij u de laatste info voor de skivakantie met Pasen. Let op: onderaan in deze mail zijn
een paar belangrijke vragen. Wij zijn met een heel grote groep in Risoul met Pasen, en willen alles zo
goed mogelijk plannen. Lees zeker die vragen eens door en stuur ons uw eventuele antwoorden ten
laatste tegen half maart. Na 20 maart kunnen wij geen belangrijke wijzigingen in skigroepen,
maaltijden, duur van skipassen, enz… meer doorvoeren.
•
•

•

Touristra: info ivm busreis of eigen vervoer, adres,
Touristra: info ivm ski, skimateriaal, wat zeker meehebben, ... . (Opgelet: wenst u
skimateriaal te reserveren, dan moet dat ten laatste 10 dagen voor vertrek. Lees
zeker de info in deze bijlage.).
info bij voucher Touristra bus: extra info over wat je waar vindt in Risoul

In Risoul is een pasfoto nog steeds verplicht voor de skipassen. Ik haal alle skipassen bij aankomst in
risoul af (en u kunt dan, in ruil voor uw voucher, de passen bij mij krijgen in de bar van Touristra. Ik
stuur al alle pasfoto’s op voorhand door naar Risoul, zodat zij de kans hebben de skipassen klaar te
maken. Hebben wij uw pasfoto’s niet op voorhand, dan krijg ik uw skipassen niet mee. Dan kan
ik pas later (op zondagvoormiddag) die passen halen. Zorg er dus zeker voor dat wij alle
pasfoto’s tijdig hebben.

Belangrijke vraag:
Wij zijn met een grote groep in Risoul en zouden graag op voorhand enkele zaken plannen (indien
jullie specifieke wensen hebben, gelieve ons die zo snel mogelijk door te sturen):
•

•

Willen jullie graag kamers op dezelfde verdieping, geef dat dan door. Let wel: de
verantwoordelijke van het hotel doet haar uiterste best om de kamers van mensen die in
elkaars buurt wensen te logeren, dicht bij elkaar te leggen. Soms is dat echter niet 100 %
mogelijk, omdat bepaalde types kamers niet naast elkaar kunnen liggen. Voor het restaurant
kunnen wij geen tafels reserveren in Risoul. Niet iedereen kan op hetzelfde ogenblik eten, en
er wordt gevraagd de vrije tafels in te nemen. Willen jullie met een groep samen zitten, dan is
het aangeraden heel vroeg te gaan eten.
Uit ervaring weten wij dat jullie vaak bijzondere wensen hebben om kinderen (vriendjes)
samen in de skigroepen te plaatsen.
Daarom nu al de volgende vragen:
•
Hebben jullie een bepaalde voorkeur om kinderen samen te plaatsen, graag een
mailtje hierover. (graag naam en voornaam van de kinderen die samen moeten). Ook al
hebben jullie dit al bij de inschrijving door gegeven, graag nog eens een mailtje, zodat wij
kunnen controleren of alles volgens uw wensen is.
•
Ook indien volwassenen samen in een skigroep wensen, graag hierover een mailtje.
•
Indien uw kind (of uzelf) nog wenst te wijzigen van ski naar snowboard (of omgekeerd),
gelieve ons dat ook op voorhand te melden. Ter plaatse is het niet zeker of de wijziging
nog kan.

•

•

Jongeren vanaf 12 jaar tot 16 jaar zijn ingedeeld in aparte jeugdgroepen.
Normaalgezien is er enkel les voor jongeren vanaf 12 jaar (geen begeleid skiën meer). Wij
voorzien nu toch voor die groepen les en begeleiding (dus voor- en namiddag). Uit
ervaring weten wij dat heel wat jongeren enkel les volgen (dus niet naar het begeleid
skiën komen), omdat ze dan de andere halve dag met de ouders skiën. Heeft u jongeren,
kunt u ons dan laten weten of zij naar het begeleid skiën zullen komen (dit hoeft daarom
niet elke dag te zijn), zodat wij kunnen kijken hoe we de begeleiding voor hen organiseren
(eventueel 2 groepen van ongeveer hetzelfde niveau samen).
4-jarigen hebben enkel les in de voormiddag. In de namiddag is er opvang voorzien.
Er komt een Nederlandstalige kinderoppas, die de kinderen in de namiddag opvangt.

Opgelet! Wanneer u graag kinderen samen plaatst in de skigroep, gaan wij uit van volgende principe:
• Het sterkste kind zakt van groep (dit wil zeggen dat wanneer u kinderen met 1 week ervaring
en kinderen met 3 weken ervaring samen wilt zetten, het kind met de 3 weken ervaring zal
zakken tot een groep kinderen met 1 week ervaring).
• Het oudste kind wordt in de groep van de jongste geplaatst (bv. U wenst een kindje van 6j oud
en een kindje van 8j oud samen plaatsen, dan zal het kind van 8 jaar oud in een groep van
hoofdzakelijk jongere kinderen terecht komen).
Ter plaatse wordt op zondagnamiddag onder begeleiding van een monitor geskied en worden de
groepen getest. Alles wordt ’s avonds besproken en wie absoluut niet op het juiste niveau zit, wordt
verplaatst. Opgelet! Als uw kind een groepje moet stijgen of zakken, kan dat gemakkelijk enkele
nummers verschillen. Wij proberen de kinderen per leeftijd te houden en hebben soms meerdere
groepen met dezelfde ervaring, maar verschillend van leeftijd.
Nog één belangrijke vraag. Om de organisatie ter plaatse zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij
u met aandrang ter plaatse niet op eigen initiatief kinderen te wijzigen van skigroepen. U kan zich altijd
richten tot onze reisleider en tot de verantwoordelijke van het skiën, en zij zullen hun uiterste best
doen om aan uw wensen tegemoet te komen (binnen de mogelijkheden die er zijn op dat ogenblik).

Beste,
De skivakantie in Risoul nadert met rasse schreden. Hierbij sturen we jullie wat extra informatie.
Voor de mensen die met de bus meereizen: Op zaterdag 03 april om 20u00 vertrekken we uit Waregem naar het
sneeuwrijke en zonnige Risoul voor onze skivakantie. We verzamelen om 19u15 uur op de parking van de
Carrefour te Waregem. De bus is van de maatschappij "Gino Tours".
Kom je met je wagen naar Waregem, geef ons dan een seintje (056/60.34.16 ten laatste 3 dagen voor vertrek). Wij
kijken dan wel uit waar je die kan plaatsen. Als je zaterdag door onvoorziene omstandigheden niet op tijd aan de
Carrefour kan zijn, bel dan naar ons noodnummer: 0477/192446 (gsm van Guilio). Dit is niet het noodnummer voor
tijdens de skireis.
Gelieve de bagage te beperken tot 1 koffer per persoon (+ eventueel skimateriaal).
Opgelet: iedereen heeft recht op 1 zitplaats op de bus (vaste plaats voor heen- en terugreis). Soms zijn er plaatsen
over en die mogen vrij ingenomen worden. Waneer er echter nood aan extra plaats is (bv extra mensen bij de
terugreis), dan moet u zich beperken tot de aan u toegewezen plaats.
Je kan ook vertrekken uit Temse of Affligem.
Vertrek hier is om 18H00, verzamelen om 17H45 (er wordt hier niet gewacht op mensen die te laat komen). Deze
bussen komen naar Waregem, waar een herverdeling gebeurt. Bel ons ten laatste 10 dagen voor vertrek als je hier wil
opstappen.
•
Opstapplaats Temse: Afrit Sint-Niklaas/Temse op de E17, richting Temse: afspraak aan het 1ste
benzinestation op je rechterkant (er is maar één benzinestation).
•
Opstapplaats Affligem (http://www.wegen.vlaanderen.be/verkeer/beheer/carpool/fiche.php?provincie=4&id=2
): carpoolparking, Bellestraat . Op de E40, uitrit 19a Denderleeuw, Affligem..
Wij voorzien de aankomst in Risoul zondag in de vroege voormiddag. Bij aankomstis er een ontbijt voorzien in Leo
Lagrange. Voorzie voor alle zekerheid toch zelf ook iets kleins om te eten, want aankomst in risoul is meestal pas na
9H00. Op de bus zijn frisdranken te verkrijgen voor 1,00 €. De terugkeer is voorzien zondag 11 april in de loop van
de voormiddag (tussen 8 u. en 10 u. als alles normaal verloopt). Bij aankomst meldt u zich met uw voucher aan de
receptie van Touristra, leo lagrange.

Voor mensen die met de eigen wagen naar Risoul komen, is de aankomst voorzien op zaterdagavond 03 april (vanaf
het diner) en het vertrek is op zaterdagmorgen 10 april (na het ontbijt). Tenzij u een verblijf van zondag tot zaterdag
heeft gereserveerd (zie uw voucher). Wie een 7-daagse skipas genomen heeft, kan op die laatste zaterdag wel nog
skiën. Hierbij ingesloten vindt u een plannetje met een routebeschrijving (en een voucher).

Correspondentie :
adres

Touristra – Leo Lagrange
F- 05600 Risoul 1850 / Frankrijk
00.33.4.92/46.00.52

In de andere bijlage vind je verdere praktische schikkingen.
Groetjes en tot zaterdag bij vertrek
Els, Guilio, Kathy & Sabine
Ps.
Hoe bereik je onze verzamelplaats aan de Carrefour ? Komende van de E17, neem je richting
Waregem (viervaksbaan). Aan rond punt: rechtdoor. Na het rond punt passeer je 3 verkeerslichtenlichten :
telkens rechtdoor. Baan blijven volgen tot afslag richting N-43 (wanneer u op de rechterkant de gamma & O-Cool
ziet, voorbij Glas Verbauwhede). Deze afrit gaat naar beneden. Op einde afrit (verkeerslichten) naar rechts
(richting Deinze) en dan oprit Carrefour nemen. Wij verzamelen (als je naar de Carrefour kijkt) aan de linkerzijkant
van de Carrefour (tussen Carrefour en benzinestation Shell). Adres : Gensteweg 524, 8793 Sint Eloois-Vijve
(Waregem)

PRAKTISCHE SCHIKKINGEN.
Je kan skiën vanaf onze aankomst in Risoul en dit tot de laatste avond, vlak voor het avondeten. Op
zondagnamiddag is er al skiles voorzien voor de beginnelingen; voor andere groepen les of ski onder
begeleiding van een monitor, dit om de groepsindeling te toetsen. De eigenlijke lessen starten op
maandag, telkens 2 uur per dag (beginnelingen & kinderen : 2 uur les & 2 uur begeleiding). Op de
laatste zaterdag kan je nog de volledige dag skiën, maar zijn er geen skilessen meer.

Wij bezorgen je een gratis sportverzekering. Deze verzekering dekt o.a. de geneeskundige kosten bij
een ongeval en de burgerlijke aansprakelijkheid, maar deze verzekering dekt NIET het afvoeren van
de pistes bij ongeval. Opgelet : de sportverzekering dekt enkel de mensen die de skilessen volgen.
Heb je niet voor deze skilessen ingeschreven, dan kan je bij een ongeval ook geen beroep doen op
deze sportverzekering.
Een reisbijstandsverzekering (bijstand in het buitenland, zoals o.a. medische kosten in het
buitenland, repatriëring, afvoeren van pistes,…) is NIET inbegrepen. Via de Europese kunnen wij
u deze bijstand aanbieden : Kostprijs = 1,50 €/dag/persoon met minimumpremie van 12,50 € per
persoon. (Volledige week : 1,50 € * 9 dagen = 13,50 €). Voor meer informatie : zie p. 21 van onze
folder of vraag totaal vrijblijvend het foldertje van de Europese aan). Ook de wagen kan verzekerd
worden (in aanvulling op verzekering personen : 1,75 Euro/dag)
Wie niet over eigen skimateriaal beschikt, kan dat via ons huren :
OPGELET : Om van de korting te kunnen genieten (30 % op publieksprijzen) moet het
materiaal bij ons besteld worden TEN LAATSTE 7 dagen voor vertrek. Bestellen doet u door
ons het exacte type, de lengte en de schoenmaat door te geven (kan telefonisch, per fax of per
mail). Opgelet: zonder voorafgaande reservatie kan de winkel een meerprijs rekenen. Een
waarborg kan gevraagd worden in de winkel (meestal identiteitskaart van 1 pers. per familie).
Tarieven/persoon/week (6 / 7 d): wij werken samen met de winkel Bernard Sport (TWINNER)
(in deze tarieven is de korting van 30 % al verrekend)
Enkel latten
Ski bleue plaisir
Ski rouge sensation
Ski noir passion (top)

44,10 €
50,40 €
62,30 €

Schoenen

Skischoenen détente
Skischoenen prestige
Skischoenen super-prestige
Snowboard 1er choix
49,90 €
Snowboard prestige
62,30 €
Snowboard boots
Junior (-12 jaar)
29,40 €

14,70 €
19,60 €
25,90 €
19,60 €
< maat 36: € 9,10 € & vanaf maat 36: 14,70 €

Snowboard Junior (tot 140)
35,00 €
19,60 €
Kinderen (4 tot 6 jaar)
19,60 €
9,10 €
Helm kinderen
8,40 Euro
Verzekering tegen diefstal: ongeveer 1 € per dag (te vermelden bij aanvang van de huur)

Wat je zeker niet mag vergeten:
• zonnebril, lipstick, zonnecrème (hoge factor!)
• je skimateriaal (handschoenen, muts, sjaal, warme kousen, voldoende warme kledij..)
• en vooral je stralend humeur
Wat nuttig kan zijn:
• Polsbescherming voor snowboarders
• Extra badhanddoek : je beschikt over 1 handdoek per persoon voor de ganse week
info bij vouchers
Beste,

Jullie komen met de bus naar het skigebied. Hierbij sturen wij je de vouchers voor het appartement en
voor de skipassen. Hierbij bezorgen wij u ook plannetje van het dorp.
Met de voucher van Touristra moet je je aanmelden in ‘Touristra, Leo Lagrange in Risoul (zie plan,
rechterblad, bovenaan). Jullie worden door de bus aan de residentie afgezet.
Met de voucher voor de skipassen kunnen de skipassen opgehaald worden in de bar van het hotel (op
zaterdagavond of zondagmorgen) bij Els. Dus u kunt de skipassen niet meer afhalen aan de kassa van de
remontées mécaniques. Ik moet alle passen samen afhalen en zal dat doen op zaterdagnamiddag. Let op:
zorg dat ik zeker alle foto’s op voorhand heb (liefst ten laatste tegen 1 week voor vertrek). Skipassen,
waarvan ik de foto’s niet mee heb, zal ik niet mee krijgen.
Skimateriaal kan gehuurd worden in ‘Twinner Bernard Sport’ in Rue Principal in Risoul (vlak bij de
appartementen, de kassa van de skipassen en het agentschap). Daar zal een lijst liggen van alle
deelnemers en je moet hier gewoon vermelden dat je van de groep ‘Tramontana’ bent. Probeer, indien
mogelijk, al op zaterdagavond langs te gaan. Betalen gebeurt pas in de loop van de week. Opgelet : vergis
je niet van winkel. Het is wel degelijk de winkel van Twinner, (niet de Intersport of Sport 2000, want zij
respecteren de afgesproken prijzen niet)

Voor alle info voor de organisatie voor zondag:
•

•

Onze bussen (met de meeste monitoren) komen aan op zondagmorgen in Risoul. De lessen
en begeleiding starten op zondagnamiddag voor beginners en alle kindergroepen. Uur start
lessen = 14h00 beneden op het pleintje tegenover het hotel (daar waar het vlak is; eerst
kleine helling naar boven stappen). Wij verzamelen aan de rechterkant.
De groepsverantwoordelijke ben ikzelf, samen met Rembert. Wij logeren in Touristra. Heb je
vragen, aarzel niet om bij ons langs te komen.

•

•

Ik kom reeds aan op zaterdagnamiddag in Risoul. Ik zal alles uithangen ivm met de
organisatie van de zondag (skigroepen, lesgevers, uur afspraak, praktische info, …) op het
niveau van de receptie in Touristra (aan de linkermuur, als u naar de receptie kijkt). Dit zal
zaterdagavond zijn. Kijk zeker in de loop van de zaterdagavond of zondagvoormiddag eens
naar het bord..
Op zondagavond rond 18H00 houden wij een info-vergadering in Leo Lagrange
(Touristra) voor de uitleg van het verdere verloop van de week. Probeer zeker met 1
vertegenwoordiger per kamer aanwezig te zijn. De exacte plaats van die info-vergadering
zal uithangen aan het bord (spektakelzaal of terras buiten, afhankelijk van de
beschikbaarheden).

