
Skivakanties voor families en individuelen tijdens de
schoolvakanties
Wenst u een offerte op maat, stuur ons dan uw gezinssamenstelling (met de leeftijd van de
kinderen, bestemming(en) en periode(s) van uw voorkeur). Misschien ook best vermelden of u
met eigen wagen naar bestemming komst, of u liever met de bus reist.
Een optie nemen voor een kamer vol pension formule is al mogelijk: mail ons met vraag naar
optie en geef uw bestemming en periode + het aantal personen door. U krijgt dan een mail
van ons met de vraag de optie te bevestigen of te annuleren. Daarin krijgt u ook duidelijke
instructies van wat u moet doen om uw reservatie definitief te maken. Opties zijn ongeveer 1
week geldig

Inbegrepen in prijzen:
 Vervoer per luxeautocar met bar, toilet en video (inclusief drinkgeld chauffeur), vertrek uit

België op zaterdagavond, retour in België op zondagmorgen. Uitzonderingen:
o Voor alle appartementformules is het vervoer niet inbegrepen, maar wel apart

boekbaar (zie prijzentabellen).
o Kidsvrije week: slaapbus inbegrepen

 Verblijf in vol pension (inclusief wijn à volonté aan tafel), vanaf ontbijt op zondagmorgen tot en
met diner op zaterdagavond (Val Cenis ‘Les Marmottières’ & Risoul ‘Touristra’) & in vol
pension, ¼ l wijn per maaltijd inbegrepen, in Les Carroz ‘Les Flocons Verts’). Extra nacht
(aankomst op zaterdag) kan gereserveerd worden voor wie met de eigen wagen komt. (Prijs
extra nacht: zie prijzen per bestemming, soms is dit een supplement, soms is dit een korting).

 Voor appartement formules: enkel logies, maaltijden niet inbegrepen (vrijblijvend kunt u 7 of 3
diners reserveren). Aankomst op zaterdag mogelijk zonder supplement

 Skipas voor het volledige skidomein voor de HELE periode (7 dagen); meestal ook mogelijkheid
tot het nemen van 6-daagse skipas. Uitzonderingen:

o Skipas niet inbegrepen voor kidsvrije weken (zie activiteiten pakket).
 Opvang en begeleiding: er is steeds iemand van ons in de buurt.
 Kinder- & babyopvang (vanaf 3 maand in Les Carroz en in Val Cenis; vanaf 1 jaar in Risoul):

Nederlandstalig vanaf 5 kinderen
 Avond- & kinderanimatie: vrijblijvende deelname.
 Annuleringsverzekering.
 Alle taksen (ook toeristenbelasting), fooien en BTW

Niet inbegrepen in prijzen:
 Skilessen ESF (met Nederlandstalige begeleiding) voor kinderen -12 jaar
 Skilessen ESF voor volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar
 Huur skimateriaal (mogelijk aan groepstarieven)
 Reisbijstandsverzekering (meer info: zie www.tramontana.be)
 Waarborg voor sommige kamers en/of appartementen
 Vervoer voor alle appartementformules

Kortingen (enkel voor all-in-formules):
 Vroeg boeken: -25,00 Euro per persoon bij boeken voor 1 oktober (geldig op alle vol pension

formules; niet geldig voor programma’s waarbij we werken met aparte prijzen voor
appartementen en skipakketten + andere diensten)

 Eigen vervoer: -90,00 Euro / volwassene en kinderen vanaf 5 jaar en –70,00 Euro voor kinderen
1 tot 4 jaar (voor Kidsvrije week: -115 Euro): enkel geldig voor vol pension formules

Alle afwijkingen op dit basispakket (extra inbegrepen of niet inbegrepen) staan vermeld bij
de bestemming zelf



Organisatie skilessen in onze skigebieden:

Kinderski (kinderen 3 à 4j tot 11j)
In al onze skigebieden kunt u skilessen voor kinderen reserveren (niet inbegrepen in basisprijs:
supplement zie prijzenkader per skigebied). Opgelet: enkel in Val Cenis en Risoul zijn er skilessen voor
kinderen jonger dan 5 jaar.

Voor kinderen 5 tot 11 jaar: skiles op zondagnamiddag (2u) en van maandag tot vrijdag in de namiddag
(2,5 uur van 14H00 tot 16H30 of 14H15 tot 16H45, afhankelijk van skigebied): les van Franse monitor
ESF (met Nederlandstalige begeleiding erbij). De kinderen worden door ouders gebracht en afgehaald
op de centrale verzamelplaats, van waaruit skilessen starten.  (uitzondering krokus La Rosière: 2u
les/dag)
Wens je ook skibegeleiding voor jonge kinderen 5-8 jaar in de voormiddag, neem contact op met ons
voor meer uitleg. Wij kunnen extra begeleiding regelen (in samenwerking met ESF, met extra
Nederlandstalige begeleiders) tegen betaling  (90 Euro voor 5 maal 2 uur van maandag tot vrijdag)

Kinderen 3 à 4 jaar: Enkel mogelijk in Val Cenis (krokus en Pasen) en in Risoul (Pasen): skiles op
zondagnamiddag (2u) en van maandag tot vrijdag in de voormiddag (2 uur les): les van Franse monitor
ESF in de ‘Jardin de Neige van ESF’ (met Nederlandstalige begeleiding erbij). De kinderen worden door
ouders gebracht en afgehaald op de centrale verzamelplaats, van waaruit skilessen starten. In de
namiddag is er opvang voorzien (Nederlandstalig). Als het weer het toelaat, gaat die opvang buiten in de
sneeuw door (sleeën, naar speelplein, spelen in sneeuw, …). Voor 4-jarigen in Les Carroz en in la Rosière:
contacteer ons.

Skiles volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar:
In al onze skigebieden kunt u skilessen ESF reserveren (niet inbegrepen in basisprijs: supplement zie
prijzenkader per skigebied).
Beginnende skiërs: skiles op zondagnamiddag (2u) en van maandag tot vrijdag in de namiddag (2 uur):
les van Franse monitor ESF. Die lessen starten 15 min na skiles kinderen en eindigen 15 min vroeger
Skiërs met ski-ervaring: skiles van maandag tot vrijdag in de namiddag (2 uur): les van Franse monitor
ESF. Die lessen starten 15 min na skiles kinderen en eindigen 15 min vroeger.

Snowboard les volwassenen en kinderen:
Zie www.tramontana.be voor gebieden waar snowboardles georganiseerd wordt.
Enkel lessen met ESF monitor volgens structuur ‘skilessen volwassenen  en jongeren vanaf 12 jaar’, Ook
kinderen jonger dan 12 jaar kunnen aansluiten, maar er is geen Nederlandstalige begeleider bij de
snowboardles.

Val Cenis:
Info: https://tramontana.be/ski/gebieden/val-cenis/ of http://www.haute-maurienne-
vanoise.com/fr/stations/val-cenis

Eventuele kortingen:
 Vroeg boeken: -25,00 Euro per persoon bij boeken voor 1 oktober
 Eigen vervoer: -90,00 Euro / volwassene en kinderen vanaf 5 jaar en –70,00 Euro voor kinderen

2 tot 4 jaar

Extra inbegrepen (afwijkend tov basispakket):
 Eindschoonmaak kamers + 1 * in het midden van de week (met wissel handdoeken)
 Kinderopvang voor kinderen vanaf 3 maand
 Vol pension, incl. wijn aan tafel

Niet inbegrepen (afwijkend tov basispakket):



 Onderhoud kamers tijdens de week (met uitzondering van 1* in het midden van de week)
 Skilessen

Les Marmottières:. Kamers + Familiekamers (2+1, 2+2 en 2+3: 2 aparte ruimtes).
Info: http://www.vacanciel.com/club-vacanciel-val-cenis-hiver

Krokus (22/02/20-01/03/2020): 1195,00 Euro /persoon
 < 2 jaar: gratis (suppl. 85,00 Euro indien vervoer per bus; suppl. 60,00 indien opvang)
 2-4 jaar: -653,00.
 5 jaar: -370,00
 6-10 jaar  : -188,00
 11 jaar: -115,00
 12-13 jaar: -78,00

Skiles kinderen -12 jaar: +135,00 Euro
Skiles volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: +90,00
Bij eigen vervoer:

 Extra nacht (Verblijf zaterdag diner tot zaterdag ontbijt): supplement: +21,00 Euro/volw;
+19,00 Euro/kind 11-13 jaar; +17,00 Euro/kind 06-10 jaar; +12,00 Euro/kind 02-05 jaar

Indien skipas 6 dagen ipv 7 dagen: -17,00 Euro/volw en –15,00 Euro/kind 5-11 jaar
Niet-skiër (geen skipas): -192,00

Pasen 1ste week (04/04-12/04/2020): 780,00 Euro/persoon
 < 2 jaar: gratis (suppl. 80,00 Euro indien vervoer per bus; suppl. 60,00 indien opvang)
 2-4 jaar: -435,00
 5 jaar: -203,00
 6-10 jaar  : -108,00
 11 jaar: -70,00
 12-13 jaar: -43,00

Speciale actie skipassen week Pasen: als beide ouders een skipas nemen, is er een korting voor
het eerste kind (5-11 jaar) van 55,00 Euro
Skiles kinderen -12 jaar: +120,00 Euro
Skiles volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: +85,00
Bij eigen vervoer:

 Extra nacht (Verblijf zaterdag diner tot zaterdag ontbijt): korting: -10,00 Euro/volw; -
10,00 Euro/kind 11-13 jaar; -9,00 Euro/kind 06-10 jaar; -6,00 Euro/kind 02-05 jaar

Indien skipas 6 dagen ipv 7 dagen: -11,00 Euro/volw en –9,00 Euro/kind 5-11 jaar
Niet-skiër (geen skipas): -144,00

Appartementen Val Cenis:
 Systeem « bouwstenen » : aparte prijs voor appartement en dan prijs per persoon voor alle extra’s

(skipas, les, maaltijden en bus).
 Geef ons gewenste periode en aantal personen door en wij bezorgen u totaal vrijblijvend een

prijsofferte.
 Residenties:

o Les Balcons de Val Cenis le Haut *** en Val Cenis Village ****
o Studio’s DHM & ontagne-immo : kleinere studio’s verspreid in het dorp
o Gîtes Les marmottières (met baby- en kinderopvang) : enkel met Pasen

Alle info: https://tramontana.be/ski/gebieden/val-cenis/ (onder Les Marmottières)



Risoul:

Info: https://tramontana.be/ski/gebieden/risoul/ of https://www.risoul.com/hiver

Eventuele kortingen:
 Vroeg boeken: -25,00 Euro per persoon bij boeken voor 1 oktober
 Eigen vervoer: -90,00 Euro / volwassene en kinderen vanaf 5 jaar en –70,00 Euro voor kinderen

1 tot 4 jaar

Extra inbegrepen (afwijkend tov basispakket):
 Eindschoonmaak kamers
 Kinderopvang voor kinderen vanaf 1 jaar
 Vol pension, incl. wijn aan tafel

Niet inbegrepen (afwijkend tov basispakket):
 Onderhoud kamers tijdens de week
 skilessen

Touristra Leo Lagrange: Kamers 2/4p tot kamers 5/6 personen (families vanaf 3 personen: 2
aparte ruimtes in kamer).
Info: http://www.touristravacances.com/village-vacances-ski-risoul-alpes-du-sud.html

Pasen 1ste week (04/04-12/04/2020): 838,00 Euro/persoon
 < 1 jaar: gratis (suppl. 80,00 Euro indien vervoer per bus; geen opvang)
 1-2 jaar (met opvang): -522,00
 3-4 jaar: -381,00
 05 jaar: -332,00
 06-09 jaar: -241,00
 10-11 jaar: -132,00
 12-18 jaar (3de en 4de persoon op kamer): -51,00

Skiles kinderen -12 jaar: +125,00 Euro
Skiles volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: +90,00
Bij eigen vervoer:

 Extra nacht (Verblijf zaterdag diner tot zaterdag ontbijt): geen supplement/geen
korting

Skipas 6 dagen: -15,00 Euro per volwassene en – 12,00 per kind van 10-11 jaar (geen korting
voor kinderen jonger dan 10 jaar)
Niet-skiër: -139,00

Appartementen Risoul:
 Systeem « bouwstenen » : aparte prijs voor appartement en dan prijs per persoon voor alle extra’s

(skipas, les, maaltijden en bus).
 Geef ons gewenste periode en aantal personen door en wij bezorgen u totaal vrijblijvend een

prijsofferte.

 Residenties:
o Chalets Assaud
o Castor & Pollux 3* & Vega 3*
o Deneb 4
o Chalets Assaud
o Appartementen in het dorp via verschillende agentschappen

Alle info: https://tramontana.be/ski/gebieden/risoul/ (onder Touristra Léo Lagrange)



Les Carroz

Info: https://tramontana.be/ski/gebieden/les-carroz/ of https://hiver.lescarroz.com/

Kortingen & supplementen:
 Vroeg boeken: -25,00 Euro per persoon bij boeken voor 1 oktober
 Eigen vervoer: -90,00 Euro / volwassene en kinderen vanaf 5 jaar en –70,00 Euro voor kinderen

1 tot 4 jaar

Extra inbegrepen (afwijkend tov basispakket):
 Eindschoonmaak kamers
 Kinderopvang voor kinderen vanaf 3 maand
 Vol pension, 1/4l wijn/volw per maaltijd aan tafel

Niet inbegrepen (afwijkend tov basispakket):
 Onderhoud kamers tijdens de week
 Middagmaal laatste zaterdag voor wie met de bus mee reist
 skilessen

Clubformule ‘Les Flocons Verts’ op basis van vol pension : Kamers 2/4p tot kamers 6/8
personen (aparte ruimtes in kamer)
Info: https://www.ternelia.com/fr/montagne/village-vacances-carroz-d-araches#LeVillage
Pasen 1ste week (04/04-12/04/2020): 779,00 Euro/persoon

 < 1 jaar zonder opvang, zonder bus: mail
 1-2 jaar met opvang: -522,00
 3-4 jaar (niet-ski): -461,00
 5 jaar (ski): -208,00
 6-11 jaar: -147,00
 12-15 jaar: -102,00

Skiles kinderen -12 jaar: +125,00 Euro
Skiles volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: +90,00
Bij eigen vervoer:

 Extra nacht (Verblijf zaterdag diner tot zaterdag ontbijt): geen supplement
skipas 6 dagen (i.p.v. 7 dagen): -27,00 Euro/volw, –20,00 Euro/kind 5-15 jaar
Niet skiër: -190,00

Appartementen Les Carroz:
 Systeem « bouwstenen » : aparte prijs voor appartement en dan prijs per persoon voor alle extra’s

(skipas, les, maaltijden en bus).
 Geef ons gewenste periode en aantal personen door en wij bezorgen u totaal vrijblijvend een

prijsofferte.
 Residenties:

o Odalys le Front de Neige 3*
o CGH Chalets de Jouvence 4*

Alle info: https://tramontana.be/ski/gebieden/les-carroz/ (onder Les Flocons Verts)

La Rosière

Info: https://tramontana.be/ski/gebieden/la-rosiere/

Appartementen La Rosière:



 Systeem « bouwstenen » : aparte prijs voor appartement en dan prijs per persoon voor alle extra’s
(skipas, les, maaltijden en bus).

 Geef ons gewenste periode en aantal personen door en wij bezorgen u totaal vrijblijvend een
prijsofferte.

 Residenties:
o Les Balcons de La Rosière 4*
o CGH Les Cimes Blanches, Les Marmottons en Le Lodge Hemera 4*
o Appartementen en studio’s in het dorp via de Centrale de réservation

Kidsvrije week in La Plagne Montalbert: 14 tot 22 maart 2020
Info: https://tramontana.be/ski/kids-vrije-week/
Skigebied: https://www.skiinfo.fr/alpes-du-nord/la-plagne/station-de-ski.html

Dit jaar gaan we opnieuw naar la Plagne Montalbert, residentie Touristra La Lauzière.

Inbegrepen in prijzen:
 Vervoer per SLAAPBUS, toilet en video (inclusief drinkgeld chauffeur), vertrek uit België op

zaterdagavond, retour in België op zondagmorgen.
 Verblijf in vol pension (inclusief wijn aan tafel), vanaf ontbijt op zondagmorgen tot en met diner

op zaterdagavond (voor wie met eigen wagen komt, geen aankomst mogelijk op zaterdag, wel
verlenging mogelijk tot zondag zonder supplement).

 Opvang en begeleiding: er is steeds iemand van ons in de buurt.
 Avondanimatie: vrijblijvende deelname. Ook uitgebreid animatieprogramma van Touristra
 Annuleringsverzekering.
 Alle taksen (ook toeristenbelasting), fooien en BTW

Niet inbegrepen in prijzen:
 Huur skimateriaal (mogelijk aan groepstarieven)
 Reisbijstandsverzekering (meer info: zie www.tramontana.be)
 Activiteitenpakket (skipas + skibegeleiding)
 Dagelijks onderhoud van de kamers
 Diner laatste zaterdag

Optioneel activiteitenpakket (in supplement)
 6- of 7-daagse skipas: skipas + skibegeleiding iedere voormiddag skiën met een begeleider met

het accent op 'skiën op eigen tempo', en verkennen van het skigebied.
 Wandelen, 'racket'-sneeuwwandelen en langlauf : uitgebreide wandelmogelijkheden, met of

zonder gids.
 OPGELET: geen skiles voor absolute beginners. Minimaal niveau = vlot blauwe pistes. Dan is er

eventueel les via ESF : op aanvraag en mits extra supplement.

Periode & prijzen:
Maart in Touristra ‘la lauzière’’ in La Plagne-Montalbert (14/03/19 - 22/03/2020): 709,00 Euro /
persoon

Activiteitenpakket met 7-daagse skipas: 348,00 Euro (korting 65+ = -63,00; 75+ = -310,00)
Activiteitenpakket met 6-daagse skipas: 299,00 Euro (korting 65+ = -53,00; 75+ = -261,00)
Eigen vervoer: - 120,00 Euro/persoon
Bij eigen vervoer:

 Extra nacht : verblijf zaterdag diner – zaterdag ontbijt: geen supplement en geen
korting

Supplement single (aantal kamers zijn beperkt): +125,00 Euro/week
Co-single (grotere kamer met meer ruimte): geen supplement


