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Volg de link ‘ONLINE BOEKEN’  en doorloop alle stappen van de inschrijving.  
U betaalt een éénmalige dossierkost.
Via uw persoonlijke log-in kan u tot 1 week na uw boeking kosteloos wijzigingen 
aanbrengen (vervoer, arrangementen, kamertype, bijkomende inschrijving, ski-en 
snowboardlessen, materiaalhuur) door middel van uw boekingscode. 
Nadien worden er wijzigingskosten aangerekend (€ 10).

Na uw akkoord via de boekingsmodule of na ontvangst van het 
inschrijvingsformulier ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving onder de 
vorm van een bestelbon.
Boeking is pas geldig na betaling van het voorschot (400 euro/pp).

Beste klanten,

Vorig winterseizoen was een speciaal jaar in de geschiedenis van Travelwhite winterreizen. En dit niet alleen omdat 
Covid-19 nog steeds niet volledig weg was maar ook omdat we ons 25 jarig bestaan hebben gevierd. 25 jaar 
geleden begonnen we met een weliswaar bescheiden organisatie van winterreizen, toen nog onder de licentie 
van Tropicana reizen. Later onder 1000poot, 2000poot en uiteindelijk onder Travelwhite konden we groeien, 
onze organisatie verbeteren en het aanbod uitbreiden. We zijn heel dankbaar dat we jullie als trouwe klanten al 
die jaren konden verwelkomen. We beschikken over een geweldig team van medewerkers (reisleiders, monitoren, 
opvangmedewerkers), georganiseerd in de vzw travelwhiteclub. Deze vrijwilligers zorgen er mee voor dat jullie een 
onvergetelijke en zorgeloze wintervakantie genieten. 25 jaar  lang al proberen we te luisteren naar de klanten en 
onze organisatie te veranderen, verbeteren. Onze evaluatieformulieren die jullie telkens massaal invullen zijn hierbij 
van groot belang. We zijn dan ook fier en dankbaar dat we een heel trouw publiek  hebben - tot 90 procent trouwe 
klanten per jaar.
Laat ons hopen op een zorgeloze winter 2022-2023 en hopelijk tot op een van onze reizen met Travelwhite! 

Dankbare groet,
Alain De Poortere 

Hebt u nog vragen?
Dan staat het TRAVEL WHITE team voor u klaar:

 

 Alain De Poortere  Nicolas Verschoore
 Verantwoordelijke  Verantwoordelijke    
 reisbureau en boekingen ski- en snowboardclub 
 0032 (0)498 16 27 44   Travel White
 info@travelwhite.be  0032 (0)494 40 20 88
    info@travelwhiteclub.be
Reisbureau Travel Market: na afspraak 
     
Alle reizen aangeboden in deze folder zijn onderworpen aan de reisvoorwaarden 
van reisbureau Travel Market en aan de bepalingen van de Geschillencommissie 
Reizen vzw.
Alle prijzen in deze brochure zijn onder voorbehoud van een kennelijke materiële 
vergissing. Elke wijziging in prijs/organisatie (door veranderende covid- 
maatregelen) zal zo vlug mogelijk worden meegedeeld. We hebben 
een traditie van open communicatie en een flexibele houding naar de 
klanten toe en zullen dit ook steeds bewaken.
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Beste wintersporter,

Graag stellen we u onze nieuwe brochure voor waarin u ons aanbod voor het 
seizoen 2022–2023 kunt ontdekken.

Wij houden traditioneel vast aan onze “geen verrassingen” prijzenpolitiek. 
We opteren voor duidelijkheid en geen misleidende informatie die de 
deelnameprijs doet oplopen na toevoeging van allerlei kosten.

De organisatie ter plaatse kan veranderen conform de geldende wetten/
richtlijnen  van de regio of het land  waar de skivakantie naartoe gaat. Elk 
land/regio hanteert verschillende COVID maatregelen.  Elke wijziging in 
prijs/organisatie zal zo vlug mogelijk worden meegedeeld. We hebben een 
traditie van open communicatie en een flexibele houding naar de klanten 
toe en kunnen daarom ook rekenen op bijna 90 procent vaste klanten. 
Ook in deze tijden zullen we deze prijzenpolitiek verder hanteren. We willen  
het beste  voor jullie en staan zoals steeds klaar om de juiste oplossing te 
vinden.

Kwaliteit en prijsvriendelijkheid blijven onze troeven.

De basisprijs in deze brochure is exclusief vervoerskosten. Stapt u op onze bus, 
boekt u een vliegtuig of rijdt u liever zelf, de kost van uw transportmiddel wordt op 
maat berekend.
Voor de verplaatsingen per vliegtuig verwijzen wij naar pagina 7 waar u de 
gedetailleerde werkwijze vindt.

Bekijk ons overzicht op pagina 8 en 9 om onze nieuwe bestemmingen en 
verblijfsmogelijkheden te ontdekken.

Welkom bij TRAVEL WHITE!

REISBUREAU

Het reisbureau TRAVEL MARKET (Lic A6217) staat ter uwer beschikking: 

on-line boekingen op www.travelwhite.be

- vragen via mail: info@travelwhite.be
- onze website: www.travelwhite.be
- Telefonisch te bereiken tussen 17u00 en 20u: 0498 16 27 44

INHOUD

Inschrijven kan via onze website 
www.travelwhite.be
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Hieronder kan je een voorbeeld vinden van een weekprogramma . Dit kan naargelang de regio en periode wijzigen. Uiteraard dienen ter plaatse ook alle geldende 
maatregelen (covid-19) te worden gerespecteerd. Om een idee te hebben wat er effectief allemaal wordt georganiseerd  geven we hieronder het COOLKIDS en 
COOLTEENS programma van Pinzolo (Hotels Pinzolo Dolomiti, Hotel Corona Pinzolo Wellness en Hotel Alpina) van de krokusreizen 2022 weer.

COOLKIDS - COOLTEENS

Op het einde van de skiweek 
ontvangen de kinderen een 
medaille en snowID pasje 
waar hun skiniveau wordt 
aangeduid. Dit pasje breng je 
mee op een volgende skireis 
om zo verder te evolueren 
naar een hoger niveau!

Onze eigen monitoren verzorgen steeds de ski- en snowboardlessen tijdens onze 
reizen voor zowel de kinderen als de volwassenen. Onze ervaren lesgevers zijn 
Bloso-gebrevetteerd en/of pedagogisch geschoold.

Kinderen tot 5 jaar
Voor kinderen onder de 5 jaar organiseren we 20 uur sneeuwgewenning per week. 
Het is de betrachting om je kleine spruit een heerlijke tijd in de sneeuw te bezorgen, 
de zin voor wintersport mee te geven en op het einde van de week, samen met de 
andere kinderen, de eerste slalom van hun leven af te werken.
De reisleiding kan autonoom beslissen om de sneeuwgewenning tijdens de 
namiddag te plannen om op die manier een intensievere begeleiding van de 
allerkleinsten te garanderen.

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar
Alle kinderen krijgen 20 uur skiles per week van een ervaren monitor. De kinderen 
worden op basis van hun skiniveau ingedeeld in groepjes waarbij de ideale leercurve 
primeert. Uw kind verdient immers net als uzelf een ontspannende, sportieve en 
succesvolle week.
De ploeg van ervaren monitoren zal zo snel mogelijk de kinderen in de juiste groep 
inschalen. 
Op alle bestemmingen met een ‘cool kids’-logo zijn de lessen voor 
kinderen t.e.m. 11 jaar in de kinderbasisprijs inbegrepen.

Tieners van 12 tot 16 jaar
Ook voor beginnende tieners is het leuker om met leeftijdsgenoten in dezelfde groep 
te zitten. Voor hen worden dus aparte ski- en snowboardgroepen samengesteld 
volgens hun technisch niveau.

Meer uitleg over onze ‘cool kids’- en ‘cool teens’- arrangementen vindt u hiernaast.

Volwassenen 
De volwassenen kunnen kiezen tussen ski- of snowboardles (20 uur/week) of 
skibegeleiding (10 uur/week).
De lessen zijn er voor alle niveaus - beginners tot gevorderden - en zijn voorzien van 
aangepaste oefenstof betreffende de nieuwste ski- en snowboardtechnieken.
De skibegeleiding voor volwassenen daarentegen richt zich tot de gevorderde skiërs 
om in groep, samen met een ervaren skileraar/gids, het gebied te verkennen. Dragen 
van een helm is aanbevolen.

De organisatie behoudt steeds het recht om aangekondigde lessen te annuleren als 
het aantal inschrijvingen te gering is. Uiteraard wordt in dat geval het reeds betaalde 
bedrag teruggestort.

ARRANGEMENT PRIVELES
We willen tegemoetkomen aan de groter wordende vraag naar Nederlandstalige 
privé-lessen voor volwassenen.
Waar: op elke bestemming indien vooraf aangevraagd!
Inschrijven ter plaatse is mogelijk maar dan is er geen garantie dat dit kan worden 
georganiseerd.
Prijs per uur: € 50,00.

SKI- EN SNOWBOARDLESSENKINDEREN EN JEUGD
In de organisatie van TRAVEL WHITE hebben kinderen en jeugd altijd een centrale 
plaats ingenomen, uiteraard ook ten voordele van de ouders. Onze jarenlange 
ervaring zette ons ertoe aan om de unieke ‘cool kids’- en  ‘cool teens’-formule 
te ontwikkelen.

Met deze programma’s bezorgen wij zowel de ouders als de kinderen een 
volwaardige vakantie. Wij bieden een volledige begeleiding aan, aangepast aan 
de leeftijd van uw kind(eren).
Deze unieke formules worden toegepast op speciaal geselecteerde bestemmingen 
die voldoen aan onze bijzondere eisen om deze arrangementen ten volle aan te 
bieden. Wie al meereisde met TRAVEL WHITE weet dat deze formules één van de 
grote troeven zijn van onze organisatie.
‘Cool kids’ en ‘cool teens’ vragen bovendien geen meerprijs.

Kijk uit naar de betreffende icoontjes
in deze brochure en ontdek de plaatsen 
waar TRAVEL WHITE voor u deze 
bijzondere formules aanbiedt.

De ‘cool kids’-formule is er voor alle kinderen tot en met 11 jaar op de 
geselecteerde bestemmingen, is in de prijs inbegrepen en omvat:
- kinderopvang
- sneeuwgewenning tot 5 jaar (20 uur/week)
- kinderskilessen vanaf 5 jaar (20 uur/week) 
- kinderskibegeleiding in de namiddag
- volwaardig kinderanimatieprogramma
- huur van het skimateriaal

De ‘cool teens’-formule is op de geselecteerde bestemmingen in de prijs 
inbegrepen en omvat animatie en begeleiding op niveau van de jeugd.

COOL
teens

COOL
kids

Voor reis-, ongevallen- en annulatieverzekering heeft TravelMarket 
reisbureau een samenwerking met Allianz Assistance.
Bij deze verzekeringsmaatschappij, die ook gespecialiseerd is in de reissector, kan u 
voordelig een Exclusive Selection Europe pakket afsluiten.
 
De premie voor de Exclusive Selection Europe  blijft behouden op 7,9% van de totale 
reissom voor het winterseizoen 2022-2023.
Annulatie/compensatiereis omwille van covid-19 en buitenlandse medische kosten 
omwille van covid-19 zijn hierin gedekt.
Quarantaine en denied boarding daarentegen zijn niet gedekt.

Contacteer het reisbureau voor meer info en de volledige polisvoorwaarden

verzekeringen

Interesse?
Vraag offerte op maat voor uw school of groep via email: info@travelwhite.be
Of maak een afspraak via nr 0498 16 27 44

ARRANGEMENT
GROEP - SCHOOL - SNEEUWKLAS
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OPLEIDING INITIATOR OF INSTRUCTOR 
SKI OF SNOWBOARD
(Sneeuwsport Vlaanderen)

De opleidingen  is grondig vernieuwd :
Cursusweek praktijk gaat van 8 dagen naar 7 dagen
MAAR, je moet wel de S2C module afleggen voor vertrek (alsook een 
toelatingsproef zoals voorheen). De S2C is de module 1 van vroeger (algemene 
theorie met nu 7u theorie en 8u praktijk).
De inschrijving gebeurt via sneeuwsport vlaanderen:
https://www.sneeuwsportvlaanderen.online/
Hier zetten wij alle initiator cursussen op een rijtje met duidelijk vermelding van de 
organisatie met logo.
Cursusgeld 299€ voor leden en 329€ voor niet leden.
De reis krijgt dan een doorklik link naar www.travelwhite.be inschrijving.
 
We richten een technische stage en initiator ski/snb in tijdens de 
herfstvakantie HE.KIR en de paasvakantie PA1.SAV.

Enkel vanaf 8 inschrijvingen per discipline en per opleidingsniveau.

Voor meer info i.v.m. overnachting, vervoer en skipas contacteer je het reisbureau. 
Andere info vind je op www.sneeuwsportvlaanderen.be.

SKI- EN SNOWBOARDCLUB
TRAVEL WHITE

OPLEIDINGEN
i.s.m. SNEEUWSPORT VLAANDEREN

Wie ooit al meereisde met Travel White kan het bevestigen. We beschikken over 
een zeer ervaren, gemotiveerd en hecht team van monitoren die elk seizoen 
weer ski- of snowboardles geven aan minder en meer ervaren wintersporters. 
Een ideale mix van ‘ervaren rotten’ en ‘jong geweld’ is jaarlijks kandidaat om 
honderden klanten de wintervakantie van hun leven te bezorgen. Door de nauwe 
samenwerking tussen de skiclub en het reisbureau slagen we er elk jaar in het best 
uitgebalanceerde monitorenteam samen te stellen, afgestemd op de behoeften 
van de klant. Ook het animatieteam en de kinderopvang is welbekend en wordt 
erg gewaardeerd.

Onze ski- en snowboardclub Travel White telt momenteel al meer dan 140 actieve 
lesgevers en is tevens één van de 13 door sneeuwsportvlaanderen erkende skiclubs.
Wie lid is, krijgt via de tweemaandelijkse nieuwsbrief alles te horen over het reilen 
en zeilen van onze club, de activiteiten die op het programma staan en de talrijke 
voordelen verbonden aan het lidmaatschap.

Ben je nog geen lid, maar wel enthousiast en gemotiveerd om je als lesgever aan 
te sluiten bij onze ski- en snowboardclub? Surf dan naar 
www.travelwhite.be en klik door naar CLUB, maak je lid van onze club en stel 
je kandidaat voor één van onze reizen. Maar vooral: beoefen samen met ons je 
hobby of passie in een schitterende sfeer en maak vrienden voor het leven!
Nog vragen? Mail ons via info@travelwhiteclub.be

Geen lange bus- of autoritten maar een snelle en ontspannen verplaatsing met het 
vliegtuig? Jaar na jaar neemt het succes van deze formule toe.

Je boekt zelf je vlucht met Ryanair (of een andere vluchtmaatschappij)  naar  Milaan 
(Bergamo) vanuit Charleroi of Eindhoven of Keulen en je neemt je bagage mee  op de 
vlucht en je zorgt zelf voor je reisdocumenten. We helpen je gerust om samen je vlucht 
te boeken : maak een afspraak  (0032 498 16 27 44).

Wij bieden volgende service aan :

1. Travelwhite zorgt voor een transfertbus van de luchthaven naar het hotel in Pinzolo 
of Madonna di campiglio (kostprijs heen en terug 120 euro pp).

2. Je boekt je bagage niet in via Ryanair maar Travelwhite zorgt tevens voor uw 
bagage (vervoer vanuit België naar het hotel heen en terug): 40 euro/pp/15kg.

Vluchten op zaterdag is telkens exclusief de kost voor een bijkomende nacht 
en dit bij alle keuzemogelijkheden. Vooraleer een vlucht te boeken controleer 
steeds de aankomstdag (vervoer met wagen)  en  de vertrekdag in het door u 
gekozen hotel. 

*Een extra nacht + avondeten: 
 70 euro voor een volwassene in een hotel ***
 45 euro voor kind -12 jaar in een hotel *** 

 90 euro voor een volwassene in een hotel ****
 60 euro voor kind -12 jaar in een hotel ****

Deze extra nacht is niet gegarandeerd in het door u gekozen hotel of 
kamer/suite .

Contacteer altijd eerst  het reisbureau vooraleer je een vlucht wenst te boeken: 
0032 498 16 27 44 of info@travelwhite.be

Volgende transferts van de luchthaven naar uw hotel te Pinzolo /Madonna di 
Campiglio (H/T) kunnen wij nu reeds verzekeren:

Kerstvakantie/Nieuwjaarsweek : altijd op aanvraag
Krokusvakantie:
RYANAIR
Van Charleroi/Eindhoven/Keulen naar Milaan-Bergamo:
Heen:   
Op zaterdag 18 februari 2023 voorzien wij twee transferts van de luchthaven van 
Bergamo naar de hotels in Pinzolo en Madonna di Campiglio

Transfert om 09u30 en om 20u50 aan de luchthaven
 (+ kost extra nacht*)

Op zondag 19 februari 2023 voorzien wij twee transferts van de luchthaven van 
Bergamo naar de hotels in Pinzolo en Madonna di Campiglio

Transfert om 08u30 en om 10u30 aan de luchthaven

Terug: 
Op zaterdag 25 februari 2023 voorzien wij twee transferts van de hotels in Pinzolo en 
Madonna di Campiglio naar de luchthaven in Bergamo

Transfert om 05u00 en om 16u00 aan de hotels 
(ongeveer 4u30 voor vertrek vliegtuig)

Op zondag 26 maart 2023 voorzien wij twee transferts van de hotels in Pinzolo en 
Madonna di Campiglio naar de luchthaven in Bergamo

Transfert om 02u00 en om 04u00 aan de hotels 
(ongeveer 4u30 voor vertrek vliegtuig)

  
1ste week paasvakantie / 2de week paasvakantie:
Heen: 

Op zaterdag 01 april  en zaterdag 08 april 2023 voorzien wij twee transferts van de 
luchthaven van Bergamo naar de hotels in Pinzolo en Madonna di Campiglio

Transfert afhankelijk van de vluchten (nog niet gekend).
Contacteer steeds het reisbureau

(+ kost extra nacht*)
Op zondag 02 april  en zondag 09 april 2023 voorzien wij 2 transferts van de 

luchthaven van Bergamo naar de hotels in Pinzolo en Madonna di Campiglio
Transfert afhankelijk van de vluchten (nog niet gekend).

Contacteer steeds het reisbureau

 Terug: 
Op zaterdag 08 april  en zaterdag 15 april 2023 voorzien wij 2 transferts van de hotels in 
Pinzolo en Madonna di Campiglio naar de luchthaven in Bergamo

Transfert afhankelijk van de vluchten (nog niet gekend).
Contacteer steeds het reisbureau

Wens je een aansluitende transfert aan een andere vlucht (naar een andere 
luchthaven in Milaan of op een andere periode (Kerst/nieuwjaar) neem dan eerst 
contact op met het reisbureau (info@travelwhite.be – 0498/162744)

VERVOER - VLIEGTUIG

De busriten worden verzorgd door RC-Travel en/of De Globetrotter Je reist in Royal 
Class of  Comfort Class

VERVOER - BUS
De kinderkortingen zijn pas geldig als de kinderen op de kamer van 2 betalende 
ouders verblijven tenzij anders vermeld.

Kinderen -3 jaar: op aanvraag
(te bevragen in het reisbureau)

Boek vóór 31 oktober 2022 uw wintervakantie en geniet van het  vroegboekvoordeel: 
1 x 20 uur groepsles ski of snowboard voor 1 volwassene (niet bij ski-begeleiding)  
aan halve prijs!

Uw voordeel: € 60,00

DEZE ACTIE KAN WORDEN GECUMULEERD.
Met andere woorden, als je vóór 31 oktober 2022 boekt én je brengt een nieuwe 
familie aan dan krijg je 1 x gratis 20 uur groepsles ski of snowboard voor 1 
volwassene.

PS : nieuwe familie is een familie die nog niet meeging met Travel White en een 
aparte boeking maakt.

Breng als bestaande klant bij TRAVEL WHITE een nieuwe familie aan 
en jullie genieten beiden van MGM voordeel: 1 x 20 uur groepsles ski of snowboard 
voor 1 volwassene (niet bij ski-begeleiding) aan halve prijs!

Uw voordeel: € 60,00 

DEZE ACTIE KAN WORDEN GECUMULEERD.
Met andere woorden, als je vóór 31 oktober 2022 boekt én je brengt een nieuwe 
familie aan dan krijg je 1 x gratis 20 uur groepsles ski of snowboard voor 1 
volwassene.

PS : nieuwe familie is een familie die nog niet meeging met Travel White en een 
aparte boeking maakt. 

PRIJSVOORDEEL - KORTINGEN

PRIJSVOORDEEL - VROEGBOEK

PRIJSVOORDEEL
MEMBER-GETS-MEMBER
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  zo 30/10/22 za 05/11/22 Oostenrijk Hintertux Hotel 6n *** Kirchlerhof Tux neen neen neen neen ja neen standaard aanvraag mogelijk 6d Hinterux HE.KIR 29

  za 18/02/23 zo 26/02/23 Italië Skiarea Hotel 6n *** Alpina Pinzolo mogelijk ja neen ja neen neen standaard mogelijk mogelijk 6d Pinzolo KR.ALP 15
  za 18/02/23 zo 26/02/23 Italië Skiarea Hotel 6n *** Pinzolo Dolomiti Pinzolo ja ja neen ja neen neen standaard mogelijk mogelijk 6d Pinzolo KR.DOL 19
  za 18/02/23 zo 26/02/23 Italië Skiarea Hotel 6n *** Corona Pinzolo ja ja ja ja neen neen standaard mogelijk mogelijk 6d Pinzolo KR.COR 17
  za 18/02/23 zo 26/02/23 Italië Skiarea Hotel 6n *** Fiocco De Neve Pinzolo mogelijk ja neen neen ja neen standaard mogelijk mogelijk 6d Skiarea KR.FIO 18
  za 18/02/23 zo 26/02/23 Italië Skiarea Hotel 6n *** Edelweiss Alpine Nature H. Pinzolo mogelijk ja neen neen ja neen standaard mogelijk mogelijk 6d Skiarea KR.EDE 20
  za 18/02/23 zo 26/02/23 Italië Skiarea Hotel 6n *** Lory Hotel Pinzolo mogelijk ja neen neen ja neen standaard mogelijk mogelijk 6d Skiarea KR.LOR 21
  za 18/02/23 zo 26/02/23 Italië Skiarea Hotel 6n *** ECollini Pinzolo mogelijk ja neen neen ja neen standaard mogelijk mogelijk 6d Pinzolo KR.COL 16
  za 18/02/23 zo 26/02/23 Italië Skiarea App 7n *** CTI Pinzolo mogelijk ja neen neen mogelijk ja standaard mogelijk mogelijk 6d Pinzolo KR.CTI 23
  za 18/02/23 zo 26/02/23 Italië Skiarea App 7n *** Holidays Dolomiti Pinzolo mogelijk ja neen neen mogelijk ja standaard mogelijk mogelijk 6d Pinzolo KR.HOL 24
  za 18/02/23 zo 26/02/23 Italië Skiarea App 7n *** My Home Dolomiti Madonna di Campiglio mogelijk ja neen neen mogelijk ja standaard mogelijk mogelijk 6d Skiarea KR.MHD 22
  za 18/02/23 zo 26/02/23 Italië Skiarea Hotel 6n **** Savoia Madonna di Campiglio mogelijk neen neen neen ja neen standaard mogelijk mogelijk 6d Skiarea KR.SAV 12
  zo 19/02/23 za 25/02/23 Oostenrijk Skiwelt-Wilderkaiser Gasthof 6n *** Klausenhof Niederau ja neen neen ja neen neen standaard aanvraag mogelijk 6d Skiwelt KR.KLAU 27
  zo 19/02/23 za 25/02/23 Oostenrijk Skiwelt-Wilderkaiser Hotel 6n **** Leamwirt Hopfgarten mogelijk neen neen neen ja neen standaard aanvraag mogelijk 6d Skiwelt KR.LEA 28

  zo 02/04/23 za 08/04/23 Oostenrijk Skiwelt-Wilderkaiser Hotel 6n **** Leamwirt Hopfgarten mogelijk neen neen neen ja neen standaard aanvraag mogelijk 6d Skiwelt PA1.LEA 28
  za 01/04/23 zo 09/04/23 Italië Skiarea Hotel 6n *** Alpina Pinzolo mogelijk ja neen ja neen neen standaard mogelijk mogelijk 6d Skiarea PA1.ALP 15
  za 01/04/23 zo 09/04/23 Italië Skiarea Hotel 6n *** Collini Pinzolo mogelijk ja neen neen ja neen standaard mogelijk mogelijk 6d Skiarea PA1.COL 16
  za 01/04/23 zo 09/04/23 Italië Skiarea Hotel 6n *** Dolomiti Pinzolo mogelijk ja ja ja neen neen standaard mogelijk mogelijk 6d Skiarea PA1.DOL 19
  za 01/04/23 zo 09/04/23 Italië Skiarea App 7n *** CTI Pinzolo mogelijk ja neen neen mogelijk ja standaard mogelijk mogelijk 6d Skiarea PA1.CTI 23
  za 01/04/23 zo 09/04/23 Italië Skiarea App 7n *** Holidays Dolomiti Pinzolo mogelijk ja neen neen mogelijk ja standaard mogelijk mogelijk 6d Skiarea PA1.HOL 24
  za 01/04/23 zo 09/04/23 Italië Skiarea App 7n *** My Home Dolomiti Madonna di Campiglio mogelijk ja neen neen mogelijk ja standaard mogelijk mogelijk 6d Skiarea PA1.MHD 22
  za 01/04/23 zo 09/04/23 Italië Skiarea Hotel 6n ***** Spinale Madonna di Campiglio mogelijk neen neen neen neen neen standaard mogelijk mogelijk 6d Skiarea PA1.SPI 11
  za 01/04/23 zo 09/04/23 Italië Skiarea Hotel 6n **** Savoia Madonna di Campiglio mogelijk neen neen ja ja neen standaard mogelijk mogelijk 6d Skiarea PA1.SAV 12
  za 01/04/23 zo 09/04/23 Italië Skiarea Hotel 6n **** Splendid Madonna di Campiglio mogelijk neen neen neen ja neen standaard mogelijk mogelijk 6d Skiarea PA1.SPL 14

  za 24/12/22 vr 30/12/22 Oostenrijk Skiwelt-Wilderkaiser Hotel 6n **** Leamwirt Hopfgarten mogelijk neen neen neen ja neen standaard aanvraag mogelijk 6d Skiwelt KE.LEA 28
  za 24/12/22 vr 30/12/22 Italië Skiarea Hotel 6n *** Edelweiss Alpine Nature H. Pinzolo mogelijk neen neen neen ja neen standaard aanvraag mogelijk 6d Skiarea KE.EDE 20
  za 24/12/22 vr 30/12/22 Italië Skiarea Hotel 6n *** Alpina Pinzolo mogelijk neen neen neen ja neen standaard aanvraag mogelijk 6d Pinzolo KE.ALP 15
  za 24/12/22 vr 30/12/22 Italië Skiarea Hotel 6n *** Corona Pinzolo mogelijk neen neen neen ja neen standaard aanvraag mogelijk 6d Pinzolo KE.COR 17
  za 24/12/22 vr 30/12/22 Italië Skiarea Hotel 6n **** Savoia Madonna di Campiglio mogelijk neen neen ja ja neen standaard aanvraag mogelijk 6d Skiarea KE.SAV 12
  za 24/12/22 za 31/12/22 Italië Skiarea App 7n *** Holidays Dolomiti Pinzolo mogelijk neen neen neen mogelijk ja standaard aanvraag mogelijk 6d Pinzolo KE.HOL 24
  za 24/12/22 za 31/12/22 Italië Skiarea App 7n *** CTI Pinzolo mogelijk neen neen neen mogelijk ja standaard aanvraag mogelijk 6d Pinzolo KE.CTI 23
  za 24/12/22 vr 30/12/22 Italië Skiarea Hotel 6n *** Dolomiti Pinzolo mogelijk neen neen ja neen neen standaard aanvraag mogelijk 4d Pinzolo KE.DOL 19
  za 24/12/22 vr 30/12/22 Italië Skiarea Hotel 6n **** Design Oberosler Madonna di Campiglio mogelijk neen neen neen ja neen standaard aanvraag mogelijk 6d Skiarea KE.OBER 13

  zo 09/04/23 za 15/04/23 Italië Skiarea Hotel 6n *** Corona Pinzolo mogelijk ja ja ja neen neen standaard aanvraag mogelijk 6d Skiarea PA1.COR 17
  zo 09/04/23 za 15/04/23 Italië Skiarea Hotel 6n *** Dolomiti Pinzolo mogelijk ja ja ja neen neen standaard aanvraag mogelijk 6d Skiarea PA2.DOL 19
  zo 09/04/23 za 15/04/23 Italië Skiarea Hotel 6n **** Design Oberosler Madonna di Campiglio mogelijk neen neen neen ja neen standaard aanvraag mogelijk 6d Skiarea PA2.OBER 13
  zo 09/04/23 za 15/04/23 Italië Skiarea Hotel 6n **** Savoia Madonna di Campiglio mogelijk neen neen ja ja neen standaard aanvraag mogelijk 6d Skiarea PA2.SAV 12

  3 nachten/3 dagen skiën Italië - Pinzolo/Madonna di Campiglio Hotel *** Hotel*** Pinzolo neen neen neen neen ja neen standaard neen mogelijk 3d Skiarea SH.PIN3 25
  4 nachten/4 dagen skiën Italië - Pinzolo/Madonna di Campiglio Hotel *** Hotel*** Pinzolo neen neen neen neen ja neen standaard neen mogelijk 4d Skiarea SH.PIN4 25

  za 31/12/22 vr 06/01/23 Oostenrijk Skiwelt-Wilderkaiser Hotel 6n **** Leamwirt Hopfgarten mogelijk neen neen neen ja neen standaard aanvraag mogelijk 6d Skiwelt NI.LEA 28
  za 31/12/22 vr 06/01/23 Italië Skiarea Hotel 6n *** Corona Pinzolo mogelijk neen neen neen ja neen standaard aanvraag mogelijk 6d Pinzolo NI.COR 17
  za 31/12/22 vr 06/01/23 Italië Skiarea Hotel 6n *** Dolomiti Pinzolo mogelijk neen neen ja neen neen standaard aanvraag mogelijk 6d Pinzolo NI.DOL 19
  za 31/12/22 vr 06/01/23 Italië Skiarea Hotel 6n **** Savoia Madonna di Campiglio mogelijk neen neen ja ja neen standaard aanvraag mogelijk 6d Skiarea NI.SAV 12
  za 31/12/22 za 07/01/23 Italië Skiarea App 7n *** Holidays Dolomiti Pinzolo mogelijk neen neen neen mogelijk ja standaard aanvraag mogelijk 6d Pinzolo NI.HOL 24
  za 31/12/22 za 07/01/23 Italië Skiarea App 7n *** CTI Pinzolo mogelijk neen neen neen mogelijk ja standaard aanvraag mogelijk 4d Pinzolo NI.CTI 23

  PERIODE  LAND SKIGEBIED verblijf +  NAAM ACCOMODATIE PLAATS          SKIPAS CODE                        PAG  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PASEN 1 boekingscode PA1.SPI
bus za 01/04/2023 - zo 09/04 6-11 jaar € 1570
auto aankomst zo 02/04/2023 12-14 jaar € 1650
 vertrek za 08/04 volwassenen € 1990

Pinzolo 800 m

Madonna di Campiglio

1514 m

Marilleva  900 m

Folgarida 1400 m

Italië - Folgardia/Marilleva 
Madonna di Campiglio/Pinzolo

Italië
Madonna di Campiglio

www.funiviecampiglio.it
www.funiviepinzolo.it

DE ITALIAANSE ALPEN - DOLOMIETEN
Pinzolo (780 m) ligt in  het skigebied Dolomiti di Brenta op enkele kilometers van 
Madonna di Campiglio en is een populair verblijfsoord. Het plaatsje is een rustig en 
goedkoop alternatief voor het mondaine Madonna. Er zijn zelfs drie wintercampings. 
Pinzolo heeft een eigen skigebied met ongeveer 33 kilometer pistes. In 2011 werd de 
verbinding gemaakt met Madonna di Campiglio. Pinzolo beschikt over de langste 
dal-afdaling in Italië. Deze piste is meer dan 5 km lang!

MADONNA DI CAMPIGLIO
Het eerder mondaine skioord van Madonna klinkt welbekend in de oren van elke 
skiliefhebber. Al meer dan 50 jaar wordt er de wereldbeker afdaling georganiseerd. 
De pistes situeren zich tussen de 800 en 2580 meter en zijn sneeuwzeker tot begin 
mei. De vele sneeuwinstallaties zorgen voor goede sneeuwcondities.

SKI-AREA: 150 KM PISTES
Sinds december 2011 is er een verbinding tussen het skigebied van Pinzolo en dat van 
Madonna di Campiglio. Vanuit Pinzolo kan je via de skiliften het volledige gebied 
inskiën (Pinzolo, Folgarida, Madonna di Campiglio en Marileva).

- vervanging van de “CIOCA”-skilift in Pinzolo
- nieuwe piste en skilift “TULOT” in Pinzolo waarmee de 
  mogelijkheid ontstaat om de “Dolomitica tour” te doen: 
  van 2100 m naar 852 m hoogte over een pistelengte
  van 5,750 km in een gemiddelde hellingsgraad van 22%.
- verbinding per skilift van “TULOT” in Pinzolo naar
  “PATASCOSS” in Madonna di Campiglio.

Kerstperiode,  nieuwjaarsperiode en krokusvakantie : 
Hotels in Pinzolo: 
standaard skipas voor Pinzolo  met mogelijkheid tot uitbreiding naar skipas SKIAREA.

Hotels in Madonna di Campiglio:
standaard skipas voor SKIAREA.

Paasvakantie :
Hotels in Pinzolo en Madonna di Campiglio:
iedereen beschikt over een skipas SKIAREA 
(deze omvat Pinzolo, Madonna di Campiglio, Folgarida en Marileva. )

Wie lessen volgt hoeft geen uitbreiding te nemen maar  heeft voldoende aan het 
standaard skipas zijnde Pinzolo (hotels te Pinzolo) of Skiarea voor de hotels in 
Madonna di Campiglio.  

De monitoren beslissen zelf om tijdens hun lessen de kabelverbinding al dan niet te 
gebruiken.
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PINZOLO

SKI-AREA
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5

17

HOTEL *****

LIGGING
Hotel Spinale ligt bij de skilift van Monte Spinale, onderaan de Schumacher-piste in 
het centrum van Madonna di Campiglio. De bestemming is te bereiken per wagen, 
bus of vliegtuig (vliegen op Bergamo). Vraag inlichtingen in het reisbureau.
FACILITEITEN
het hotel werd vorig jaar volledig vernieuwd en is nu een 5 sterrenhotel.
Het hotel biedt kamers met uitzicht op de Brenta Dolomieten. De kamers van het 
Spinale hebben een traditionele inrichting in regionale stijl. Ze zijn voorzien van een 
lcd-televisie met satellietkanalen, een minibar en gratis WiFi. 
MAALTIJDEN
Het restaurant serveert klassieke Italiaanse gerechten en lokale specialiteiten uit 
Trentino. Alle ingrediënten worden in de omgeving geproduceerd.
SPORT EN ONTSPANNING
Het wellnesscentrum Il Sale Della Vita beschikt over een groot binnenzwembad 
met hydromassage. Er is ook een ontspanningsruimte. U kunt sporten in de 
fitnessruimte, of uzelf trakteren op een massage of schoonheids-behandeling. Voor 
kinderen is er een miniclub, waar een verscheidenheid aan recreatieve activiteiten 
wordt aangeboden.
SKIGEBIED
Vanuit de lift ‘spinale’ (net naast het Hotel) kan je de ganse SKIAREA CAMPIGLIO 
(150 km skipistes)bereiken.U hebt dus de mogelijkheid om te skiën in de gebieden 
Pinzolo, Madonna di Campiglio, Folgarida en Marileva.

EXTRA’S
single kamer op aanvraag
skiles vanaf 12 jaar (20u) € 140
skibegeleiding (10u) € 70
snowboardmateriaal € 25
privéles (per uur) € 50
bus (per persoon) € 180
vliegtuig + transfer (zie pagina 9) op aanvraag
kind -3 jaar: ganse dag opvang € 240
skiles+begeleiding kind (-12j)
CoolKids (pag 5) € 175
dossierkost € 10
touristentaks ter plaatse

www.spinalehotelcampiglio.com

standaard

COOL
kids

mogelijk

mogelijk

mogelijk

mogelijk

COOL
teens

pension
HALF

pension
VOL

Spinale TOP 5 sterren
NAAST LIFT

Basisprijs (kinderprijzen geldig bij 2 betalende volwassenen op zelfde kamer)

KORTINGEN
eigen ski’s / snowboard € 40
eigen schoenen / boots € 20
volwassen wandelaar € 220
INBEGREPEN IN DE PRIJS
half pension
skipas 6 dagen Skiarea
materiaal
Cool Teens (zie pag. 5)
fooien en taksen
welkomstdrink
avondanimatie
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KERST  boekingscode KE.OBER
bus op aanvraag -3 jaar € 320
auto aankomst za 24/12/2022 3-7 jaar € 595
 vertrek vr 30/12 8-10 jaar € 1050 
  11-14 jaar € 1200
  volwassenen € 1460 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PASEN 2 boekingscode PA2.OBER
bus op aanvraag -3 jaar € 320
auto aankomst zo 09/04/2023 3-7 jaar € 420
 vertrek za 15/04 8-10 jaar € 660 
  11-14 € 740
  volwassenen € 890

Italië
Madonna di Campiglio

Italië
Madonna di CampiglioHOTEL **** HOTEL ****

LIGGING
Hotel ‘Savoia Palace Hotel’ is ons nieuw tophotel in Madonna di Campiglio. Het  
ligt in het voetgangersgebied  in het centrum van Madonna di Campiglio aan de 
skilift van ‘Cinque Laghi’. De bestemming is te bereiken per wagen,  bus of vliegtuig 
(vliegen op Bergamo of Milaan Linate of Malpensa). Een transfert brengt je van de 
luchthaven tot het hotel. Vraag gerust inlichtingen in het reisbureau.
FACILITEITEN
55 kamers (van klassieke en junior suite naar suites) waarvan verschillende 
met ‘connecting door’ , balkon en prachtig utzicht. Alle kamers zijn voorzien van 
parketvloer, bad, douche, minibar, safe, haardroger, gratis WIFI en satelliet TV. Gratis 
parking en ook skidepot. Hotel beschikt over een wellnesscentrum, sauna, Turks bad 
en tevens over een mooie lounge bar met open haard.
MAALTIJDEN
Een uitgebreid ontbijtbuffet wacht op jullie in de ochtend. Tijdens de paasvakantie is 
er een lunchpakket inclusief de prijs. 
Het restaurant serveert regionale gerechten, locale specialiteiten maar daarenboven 
ook  nationale en  internationale gerechten.
SPORT EN ONTSPANNING
Hotel beschikt over een wellnesscentrum, sauna, Turks bad en tevens over een 
mooie lounge bar met open haard.
SKIGEBIED
De lift van ‘Cinque Laghi’ vertrekt aan het hotel en geeft je toegang tot het volledige 
skigebied van Madonna di Campiglio en Ski-area. De verbindingslift naar Pinzolo ligt 
vlakbij.

LIGGING
Het Designhotel Oberosler ligt aan de lift van Monte Spinale, onderaan de 
Schumacherpiste in het centrum van  Madonna di Campiglio. De bestemming 
is te bereiken per wagen, bus of vliegtuig (Vliegen op Bergamo, Milaan Linate of 
Malpensa). Shuttledienst mogelijk vanuit de luchthaven. 
Vraag inlichtingen in het reisbureau.
FACILITEITEN
Het hotel biedt kamers met uitzicht op de Brenta Dolomieten. Elke kamer is voorzien 
van een balkon, satelliet-tv en een minibar.
MAALTIJDEN
Het Designhotel Oberosler beschikt over een populair restaurant met specialiteiten 
uit Trentino. Het beschikt over een goedgevulde wijnkelder.
SPORT EN ONTSPANNING
Het hotel beschikt over een wellnesscentrum en een spa waar je kan genieten van 
massages en schoonheidsbehandelingen. 
Er is een binnen- en buitenzwembad. Het hotel beschikt over  een leuke après- skibar.
SKIGEBIED
Vanuit de lift ‘Spinale’ (aan het hotel) kan je de ganse SKIAREA CAMPIGLIO (150km 
pistes) bereiken. Centraal gelegen om naar de skigebieden van Pinzolo, Folgarida en 
Marileva te skiën.

EXTRA’S
single kamer € 160
skiles vanaf 12 jaar (20u) € 140
skibegeleiding (10u) € 70
snowboardmateriaal € 25
privéles (per uur) € 50
bus (per persoon) € 180
vliegtuig + transfer (zie pagina 7) op aanvraag
kind -3 jaar: ganse dag opvang € 240
skiles+begeleiding kind (-12j)
CoolKids (pag 5) € 175
dossierkost € 10
touristentaks ter plaatse

EXTRA’S
single kamer Pasen2  € 160
single kamer Kerst op aanvraag
skiles vanaf 12 jaar (20u) € 140
skibegeleiding (10u) € 70
snowboardmateriaal € 25
privéles (per uur) € 50
bus op aanvraag
vliegtuig + transfer (zie pagina 7) op aanvraag
kind -3 jaar: ganse dag opvang
                                  enkel bij Pasen € 240
skiles+begeleiding kind (-12j)
CoolKids (pag 5) € 175
dossierkost € 10
touristentaks ter plaatse
KORTINGEN
eigen ski’s / snowboard € 40
eigen schoenen / boots € 20
volwassen wandelaar € 250 (KE) 
 € 180 (PA2)

KORTINGEN
eigen ski’s / snowboard € 40
eigen schoenen / boots € 20
volwassen wandelaar € 250 (KE + NI)
volwassen wandelaar € 220 (KR+PA1)
volwassen wandelaar € 180 (PA2) 
INBEGREPEN IN DE PRIJS
half pension: Kerst, nieuwjaar en krokus
vol pension met lunchpakket bij Pasen 
skipas 6 dagen Skiarea
materiaal
Cool Teens (zie pag. 5)
fooien en taksen
welkomstdrink
avondanimatie

INBEGREPEN IN DE PRIJS
half pension
skipas 6 dagen Skiarea
materiaal 6 dagen
Cool Teens (zie pag. 5)
fooien en taksen
welkomstdrink
avondanimatie
wellnesscenter

www.savoiapalace.it www.hoteloberosler.it

standaard standaard
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COOL
kids

mogelijk

mogelijk mogelijk

mogelijk mogelijk

mogelijk mogelijk
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Palace Hotel
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TOPPER PASEN  
KLASSEHOTEL
AAN DE PISTE

HOTEL
AAN DE PISTE

ZWEMBAD

SUPERPROMOTIE
VOL PENSION

Basisprijs (kinderprijzen geldig
bij 2 betalende volwassenen op zelfde kamer)

Basisprijs (kinderprijzen geldig
bij 2 betalende volwassenen op zelfde kamer)

Bij Kerst, 
nieuwjaar en 
krokus

enkel Pasen
+lunchpakket

NAAST
LIFT

wellness

wellness

inclusief GALA DINNER

TECHNISCHE STAGE en OPLEIDINGEN mogelijk
Sneeuwsport Vlaanderen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KERST  boekingscode KE.SAV
bus op aanvraag 3-7 jaar € 485
auto aankomst za 24/12/2022 8-10 jaar € 1080
 vertrek vr 30/12 11-14 jaar € 1180 
  volwassenen € 1495
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NIEUWJAAR boekingscode NI.SAV
bus op aanvraag 3-7 jaar € 490
auto aankomst za 31/12/2022 8-10 jaar € 1180
 vertrek vr 06/01/2023 11-14 jaar € 1280 
  volwassenen € 1690
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KROKUS boekingscode KR.SAV
bus za 18/02/2023 - zo 26/02 3-7 jaar € 480
auto aankomst zo 19/02/2023 8-10 jaar € 1050
 vertrek za 25/02 11-14 jaar € 1150 
  volwassenen € 1425
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PASEN 1 boekingscode PA1.SAV
bus za 01/04/2023 - zo 09/04 3-7 jaar € 375
auto aankomst zo 02/04/2023 8-10 jaar € 710
 vertrek za 08/04 11-14 jaar € 735 
  volwassenen € 960

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PASEN 2 boekingscode PA2.SAV
bus op aanvraag 3-7 jaar € 320
auto aankomst zo 09/04/2023 8-10 jaar € 640
 vertrek za 15/04 11-14 jaar € 660 
  volwassenen € 845
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PASEN 1 boekingscode PA1.SPL
bus za 01/04/2023 - zo 09/04 3-7 jaar € 360
auto aankomst zo 02/04/2023 8-11 jaar € 740
 vertrek za 08/04 12-14 jaar € 860 
  volwassenen € 990

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KERST  boekingscode KE.ALP
bus op aanvraag 3-7 jaar € 450
auto aankomst za 24/12/2022 8-11 jaar € 780
 vertrek vr 30/12 12-14 jaar € 850 
  volwassenen € 1050
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KROKUS boekingscode KR.ALP
bus za 18/02/2023 - zo 26/02 3-7 jaar € 480
auto aankomst zo 19/02/2023 8-11 jaar € 720
 vertrek za 25/02 12-14 jaar € 810 
  volwassenen € 960
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PASEN 1 boekingscode PA1.ALP
bus za 01/04/2023 - zo 09/04 3-7 jaar € 370
auto aankomst zo 02/04/2023 8-11 jaar € 660
 vertrek za 08/04 12-14 jaar € 740 
  volwassenen € 890

Italië - Pinzolo
Madonna di Campiglio

Italië - Pinzolo
Madonna di CampiglioHOTEL **** HOTEL ***

LIGGING en  FACILITEITEN
Het statige Hotel Splendid****  ligt op een 150 meter van de 5 laghi lift en de 
voetgangerszone in het centrum van Madonna di Campiglio. 
Het beschikt over kamers met balkon, Lcd-TV, badkamer, haardroger. 
Binnenzwembad , finse sauna, hot tub en sauna zijn een meerwaarde.
MAALTIJDEN
Hotel in half pension. Ontbijt in buffetvorm.  
Avondeten : goede keuken met traditionele en internationale gerechten.
SPORT EN ONTSPANNING
Wellness en indoorzwembad in het hotel. 
Avondanimatie door het Travelwhite Skiteam zelf.
SKIGEBIED
De lift 5 laghi op wandelafstand  (150 meter) van het hotel. Door het park kan je 
eveneens te voet naar lift Spinale. De shuttlebus van het hotel  rijdt u naar de andere 
liften in het dorp doorheen de ganse dag.
De skigebieden Pinzolo, Madonna di Campiglio, Marileva en Folgarida zijn sedert 10 
jaar verbonden en vormen het skigebied ‘SKIAREA CAMPIGLIO’. Inclusief in de prijs  is 
er  een skipas 6 dagen SKIAREA.  

LIGGING
Dit driesterrenhotel is gelegen in het centrum van Pinzolo. U wordt er door de familie 
Collini ontvangen met de nodige traditionele gastvrijheid. De gastvrouw spreekt 
perfect Engels en zorgt samen met haar team voor het familiale karakter van het 
hotel. Het is ideaal gelegen om in alle rust te genieten. Het liftgebouw van Pinzolo 
bevindt zich op wandelafstand. De plaatselijke skibus naar Madonna di Campiglio 
vertrekt aan het hotel. De bestemming is te bereiken per wagen, bus of vliegtuig 
(vliegen op Bergamo). Vraag inlichtingen in het reisbureau Travel Market.
Het hotel is vooral geschikt voor mensen die wat meer gesteld zijn op rust. Een 
uitbreiding naar onze ‘Cool Kids’-formule is echter steeds mogelijk. 
FACILITEITEN
Dit hotel beschikt over 30 ruime kamers die allen voorzien zijn van een badkamer, 
telefoon en tv. Sommige beschikken over een balkon.
MAALTIJDEN
Het restaurant biedt ontbijtbuffet. ‘s Middags heb je de keuze tussen een 
lunchpakket of een kleine maaltijd. Je verliest zo een minimum aan tijd zodat je 
optimaal van de sneeuw kan genieten! ‘s Avonds is er een keuze uit verschillende 
menu’s. Bij dit hotel is er inclusief drank voorzien bij de lunch en het avondeten (1/2 
liter water en 1/4 liter wijn, ook frisdrank). (Niet bij Kerst)
SPORT EN ONTSPANNING
Zwembad (in Spiazzo), ijsklimmen (Madonna di Campiglio). Nachtski mogelijk op 
de verlichte piste Canalone Miramonte te Madonna di Campiglio. Op deze piste 
wordt al 50 jaar de wereldcup slalom geskied. In Pinzolo zelf is er een speeltuin op 
wandelafstand van het hotel. Avondanimatie door Travel White skiteam. 
SKIGEBIED
De skigebieden Pinzolo (op wandelafstand), Madonna di Campiglio, Marileva 
en Folgarida zijn sedert 3 jaar  verbonden en vormen het skigebied ‘SKIAREA 
CAMPIGLIO’. Inclusief de prijs zit steeds een skipas 6 dagen PINZOLO. Je kan steeds 
een toeslag betalen naar 6 dagen Skiarea.Tijdens de paasvakantie zit inclusief de 
prijs steeds een skipas 6 dagen skiarea!

EXTRA’S
single kamer  € 180
skiles vanaf 12 jaar (20u)  € 140
skibegeleiding (10u)  € 70
snowboardmateriaal  € 25
privéles (per uur)  € 50
bus (per persoon)  € 180
vliegtuig + transfer (zie pag. 7)  op aanvraag
kind -3 jaar: ganse dag opvang € 240
skiles+begeleiding kind (-12j)
CoolKids (pag 5)  € 175
dossierkost  € 10
touristentaks      ter plaatse

EXTRA’S
single kamer  € 140
skiles vanaf 12 jaar (20u)  € 140
skibegeleiding (10u)   € 70
snowboardmateriaal  € 25
privéles (per uur)  € 50
bus (per persoon)(krokus-Pasen) € 180
bus (Kerst) op aanvraag
vliegtuig + transfer (zie pag. 7)  op aanvraag
kind -3 jaar: ganse dag opvang € 240
skiles+begeleiding kind (-12j)
CoolKids (pag 5)  € 175
uitbreiding skipas 6 dagen Skiarea:
      volwassenen (KE + KR)  € 90
      -16 jaar (KE + KR)  € 60
dossierkost  € 10
touristentaks       ter plaatse

KORTINGEN
eigen ski’s / snowboard € 40
eigen schoenen / boots € 20
volwassen wandelaar € 220 
INBEGREPEN IN DE PRIJS
half pension
skipas 6 dagen Skiarea
welkomstdrink
materiaal
Cool Teens (zie pag. 5)
fooien en taksen
avondanimatie

KORTINGEN
eigen ski’s / snowboard € 40
eigen schoenen / boots € 20
volwassen wandelaar € 250 (KE) 
 € 220 (KR + PA)
INBEGREPEN IN DE PRIJS
half pension (Kerst)
vol pension (krokus)
vol pension + lichte maal of lunchpakket  
 (Pasen)
skipas 6 dagen Pinzolo (KE + KR)
skipas 6 dagen Skiarea (Pasen)
ontbijt bij aankomst (krokus en Pasen)
avondmaal bij vertrek (krokus en Pasen)
materiaal
Cool Teens (zie pag. 5) (krokus en Pasen)
fooien en taksen
welkomstdrink
avondanimatie

www.hotelsplendidcampiglio.it www.pinzolo.it/hotelalpina

standaard
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COOL
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Basisprijs (kinderprijzen geldig bij 2 betalende volwassenen op zelfde kamer)

Basisprijs (kinderprijzen geldig
bij 2 betalende volwassenen op zelfde kamer)

NIEUW
TOPPER !!

wellness

standaard

COOL
kids

bij krokus

mogelijk

mogelijk

mogelijk

COOL
teens

pension
HALF

pension
VOL

bij Kerst

bij krokus
en Pasen

INCLUSIEF
DRANK AAN 

TAFEL

AANRADER
hotel met

binnenzwembad

14 15



Italië - Pinzolo
Madonna di Campiglio

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KROKUS boekingscode KR.COL
bus za 18/02/2023 - zo 26/02 3-7 jaar € 390
auto aankomst zo 19/02/2023 8-11 jaar € 670 
 vertrek za 25/02 12-14 jaar € 740
  volwassenen € 955
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PASEN 1 boekingscode PA1.COL
bus za 01/04/2023 - zo 09/04 3-7 jaar € 340
auto aankomst zo 02/04/2023 8-11 jaar € 620 
 vertrek za 08/04 12-14 jaar € 650
  volwassenen € 850

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KERST  boekingscode KE.COR
bus op aanvraag 3-7 jaar € 360
auto aankomst za 24/12/2022 8-11 jaar € 860
 vertrek vr 30/12 12-14 jaar € 880 
  volwassenen € 1160
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NIEUWJAAR boekingscode NI.COR
bus op aanvraag 3-7 jaar € 370
auto aankomst za 31/12/2022 8-11 jaar € 890
 vertrek vr 06/01 12-14 jaar € 940 
  volwassenen € 1240
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KROKUS boekingscode KR.COR
bus za 18/02/2023 - zo 26/02 3-7 jaar € 460
auto aankomst zo 19/02/2023 8-11 jaar € 870
 vertrek za 25/02 12-14 jaar € 815 
  volwassenen € 965
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PASEN 2 boekingscode PA2.COR
bus op aanvraag 3-7 jaar € 310
auto aankomst zo 09/04/2023 8-11 jaar € 580
 vertrek za 15/04 12-14 jaar € 645 
  volwassenen € 750

Italië - Pinzolo
Madonna di Campiglio HOTEL *** HOTEL ***(s)

LIGGING
Dit driesterrenhotel is gelegen in het centrum van Pinzolo op wandelafstand van de 
lift.Het hotel wordt al jaren door de familie Collini uitgebaat. Het is vooral bekend 
voor zijn uitstekende keuken! Het hotel is culinair zeker een aanrader!
FACILITEITEN
Het hotel beschikt over 27 kamers met balkon, douche, telefoon, WI-Fi, haardroger 
en LCD TV.
MAALTIJDEN
Uitstekende keuken! 
Ontbijtbuffet ‘s morgens, ‘s avonds 3-gangenmenu mét groentenbuffet.
SPORT EN ONTSPANNING
Zwembad (in Spiazzo), ijsklimmen (Madonna di Campiglio).
Nachtski mogelijk op de verlichte piste Canalone Miramonte te Madonna di 
Campiglio. Op deze piste wordt al 50 jaar de wereldcup slalom geskied. In Pinzolo 
zelf is er een speeltuin op wandelafstand van het hotel. Avondanimatie door Travel 
White skiteam. 
Vanaf januari 2016 werd het nieuwe wellnesscentrum geopend in het hotel!
SKIGEBIED
De skigebieden Pinzolo (op wandelafstand), Madonna di Campiglio, Marileva en 
Folgarida zijn verbonden en vormen het skigebied ‘SKIAREA CAMPIGLIO’.
Inclusief de prijs zit steeds een skipas 6 dagen PINZOLO. Je kan steeds een toeslag 
betalen naar 6 dagen Skiarea.Tijdens de paasvakantie zit inclusief de prijs steeds 
een skipas 6 dagen skiarea!

Dit uitermate kindvriendelijke hotel moet nog nauwelijks worden voorgesteld aan 
onze trouwe Travel White klanten. Gastheer Luca en zijn zus Paola zetten de traditie 
van een uitstekend familiehotel verder en zorgen voor een onvergetelijke week voor 
het ganse gezin. 

LIGGING
Het volledig vernieuwd driesterrenhotel is gelegen in het centrum van Pinzolo, 
op wandelafstand (400 meter) van de skilift van Pinzolo. Minibusjes brengen de 
kinderen naar de pistes en terug. Meer en meer klanten ontdekken de makkelijke 
reis per vliegtuig (vliegen op Bergamo + transfer per bus naar het hotel). Vraag 
inlichtingen in het reisbureau (0498 16 27 44).
In 2013 werd de bovenste verdieping verbouwd tot suitekamers.
FACILITEITEN
Ruim 40 kamers met televisie, telefoon, badkamer met douche of bad en toilet. 
Ruime fitness en wellnessruimte in de kelder van het hotel (sauna, solarium, 
whirlpool,...). De ruime inkomhal wordt ‘s avonds ook gebruikt voor onze  
avondanimatie. De kinderen hebben beneden een speelruimte.
MAALTIJDEN
‘s Ochtends een uitgebreid ontbijtbuffet. ‘s Middags is er keuze tussen twee menu’s 
of kan je opteren voor een lunchpakket. ‘s Avonds ook keuze tussen twee drie-
gangenmenu’s.
SPORT EN ONTSPANNING
Zwembad (in Spiazzo), ijsklimmen (Madonna di Campiglio).
Nachtski mogelijk op de verlichte piste Canalone Miramonte te Madonna di 
Campiglio. Op deze piste wordt al 50 jaar de wereldcup slalom geskied. In Pinzolo 
zelf is er een speeltuin op wandelafstand van het hotel. Avondanimatie door Travel 
White skiteam. 
SKIGEBIED
zie pagina 16.

EXTRA’S
single kamer (krokus)  € 140
single kamer (Pasen)  € 160
skiles vanaf 12 jaar (20u) € 140
skibegeleiding (10u)  € 70
snowboardmateriaal  € 25
privéles (per uur)  € 50
bus (per persoon)  € 180
vliegtuig + transfer (zie pag. 7)op aanvraag
kind -3 jaar: ganse dag opvang € 240
skiles+begeleiding kind (-12j)
CoolKids (pag 5)  € 175
uitbreiding skipas Skiarea (krokus)      
naar 6 dagen volwassenen € 90       
naar 6 dagen -16 jaar  € 60
dossierkost € 10
touristentaks            ter plaatse

EXTRA’S
single kamer  € 140
skiles vanaf 12 jaar (20u)  € 140
skibegeleiding (10u)  € 70
snowboardmateriaal  € 25
privéles (per uur)  € 50
bus (per persoon)  € 180
vliegtuig + transfer (zie pag. 7) op aanvraag
kind -3 jaar: ganse dag opvang 
(enkel bij Pasen)  € 240
skiles+begeleiding kind (-12j)
CoolKids (pag 5) (KE+NI+PA2) € 175
uitbreiding skipas Skiarea (niet bij Pasen):
      naar 6 dagen volwassenen € 90
      naar 6 dagen -16 jaar  € 60
dossierkost  € 10
touristentaks     ter plaatse
Arrangement (enkel bij krokus):
grootouder / kleinkind             op anvraag
suite 6 nachten volwassenen € 120
suite 6 nachten  -14 jaar  € 90
suite 6 nachten  -8 jaar  € 70

KORTINGEN
eigen ski’s / snowboard  € 40
eigen schoenen / boots  € 20
volwassen wandelaar  € 220
INBEGREPEN IN DE PRIJS
ontbijt bij aankomst
avondmaal bij vertrek
half pension
skipas 6 dagen Pinzolo (krokus)
skipas 6 dagen Skiarea (Pasen 1)
welkomstdrink
materiaal 
Cool Teens (krokus en Pasen 1) (zie pag. 5)
fooien en taksen
avondanimatie

KORTINGEN
eigen ski’s / snowboard € 40
eigen schoenen / boots € 20
volwassen wandelaar € 250 (KE+NI)
 € 220 (KR)
 € 180 (PA2)
INBEGREPEN IN DE PRIJS
ontbijt bij aankomst (KR + PA2)
avondmaal bij vertrek (KR + PA2)
half pension (KE+NI+PA2)
vol pension (KR)
skipas 6 dagen Pinzolo (KE+NI+KR)
skipas 6 dagen Skiarea (PA2)
materiaal
Cool Kids (zie pag. 5) (enkel bij krokus)
Cool Teens (zie pag. 5)
fooien en taksen
welkomstdrink
avondanimatie

www. hotelcollini.it www.hotelcorona.org

standaard

COOL
kids

mogelijk

mogelijk

mogelijk

mogelijk

COOL
teens

pension
HALF

Collini Hotel Corona 
Pinzolo Wellness

Basisprijs (kinderprijzen geldig
bij 2 betalende volwassenen op zelfde kamer)

Basisprijs (kinderprijzen geldig
bij 2 betalende volwassenen op zelfde kamer)

WELLNESS 
DICHT BIJ LIFT HÉT COOLKIDS HOTEL 

BIJ UITSTEK

wellness

standaard

COOL
kids

mogelijk

mogelijk - 
inclusief bij 
krokus

mogelijk

mogelijk

COOL
teens

met
kleinkind

pension
VOL

mogelijk

bij krokus

wellness
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KROKUS boekingscode KR.FIO
bus za 18/02/2023 - zo 26/02 3-7 jaar € 460
auto aankomst zo 19/02/2023 8-11 jaar € 730 
 vertrek za 25/03 12-14 jaar € 750
  volwassenen € 950

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KERST  boekingscode KE.DOL
bus op aanvraag 3-7 jaar € 280
auto aankomst zo 24/12/2022 8-11 jaar € 820
 vertrek vr 30/12 12-14 jaar € 850 
  volwassenen € 1150
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NIEUWJAAR boekingscode NI.DOL
bus op aanvraag 3-7 jaar € 320
auto aankomst aa 31/12/2022 8-11 jaar € 970
 vertrek vr 06/01 12-14 jaar € 990
  volwassenen € 1330

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KROKUS boekingscode KR.DOL
bus za 18/02/2023 - zo 26/02 3-7 jaar € 450
auto aankomst zo 19/02/2023 8-11 jaar € 860
 vertrek za 25/02 12-14 jaar € 830 
  volwassenen € 1040
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PASEN 1 boekingscode PA1.DOL
bus za 01/04/2023 - zo 09/04 3-7 jaar € 280
auto aankomst zo 02/04/2023 8-11 jaar € 710
 vertrek za 08/04 12-14 jaar € 740 
  volwassenen € 910
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PASEN 2 boekingscode PA2.DOL
bus op aanvraag 3-7 jaar € 280
auto aankomst zo 09/04/2023 8-11 jaar € 750
 vertrek za 15/04 12-14 jaar € 790 
  volwassenen € 890

Italië - Pinzolo
Madonna di Campiglio

Italië - Pinzolo
Madonna di CampiglioHOTEL *** HOTEL ***

LIGGING
Marco is de eigenaar van dit zeer gezellig en familiaal hotel en doet er alles aan 
om het jullie zo aangenaam mogelijk te maken. Het driesterrenhotel ligt op 
wandelafstand van de skilift en is ongeveer 400 meter van het centrum van Pinzolo 
verwijderd. Madonna di Campiglio is met de bus of de wagen te bereiken in 20 
minuten. Deze bestemming is te bereiken per wagen, bus of vliegtuig (vliegen op 
Bergamo). Vraag inlichtingen in het reisbureau Travel Market.
FACILITEITEN
Standaard kamers met douche, toilet, safe, haardroger en televisie. In het hotel kan 
je ook gebruik maken van de sauna.
MAALTIJDEN
Het zeer uitgebreid ontbijtbuffet en het meerkeuzemenu ‘s avonds worden met de 
grootste zorg en liefde bereid door chef-kok Matteo. Dit verblijf is op basis van half 
pension. Tevens mogelijkheid om een lunchpakket bij te bestellen.
SPORT EN ONTSPANNING
Zwembad (in Spiazzo), ijsklimmen (Madonna di Campiglio).
Nachtski mogelijk op de verlichte piste Canalone Miramonte te Madonna di 
Campiglio. Op deze piste wordt al 50 jaar de wereldcup slalom geskied. In Pinzolo 
zelf is er een speeltuin op wandelafstand van het hotel. Avondanimatie door Travel 
White skiteam.
SKIGEBIED
De skigebieden Pinzolo (op wandelafstand), Madonna di Campiglio, Marileva en 
Folgarida zijn verbonden en vormen het skigebied ‘SKIAREA CAMPIGLIO’.
Inclusief de prijs zit steeds een skipas 6 dagen PINZOLO.   Je kan steeds een toeslag 
betalen naar 6 dagen Skiarea. Tijdens de paasvakantie zit inclusief de prijs steeds 
een skipas 6 dagen skiarea!

LIGGING
Dit driesterrenhotel is gelegen in het centrum van Pinzolo. Het ligt tegenover hotel 
Corona en dus ook op wandelafstand van het skigebied Pinzolo. Het is het hotel om 
onze ‘Cool Teens’-formule optimaal tot zijn recht te laten komen. De bestemming is 
te bereiken per wagen, bus of vliegtuig (vliegen op Bergamo). Vraag inlichtingen in 
het reisbureau Travel Market. 
FACILITEITEN
Alle kamers zijn nieuw en beschikken over televisie, telefoon, douche/bad en WC. 
Het hotel beschikt ook over een disco in de kelderverdieping.
MAALTIJDEN
Culinair hoog aangeschreven door onze klanten.  Ontbijtbuffet ‘s morgens en 
meerkeuzemenu ‘s middags  en ‘s avonds! 
SPORT EN ONTSPANNING
Zwembad (in Spiazzo), ijsklimmen (Madonna di Campiglio).
Nachtski mogelijk op de verlichte piste Canalone Miramonte te Madonna di 
Campiglio. Op deze piste wordt al 50 jaar de wereldcup slalom geskied. In Pinzolo 
zelf is er een speeltuin op wandelafstand van het hotel. Avondanimatie door Travel 
White skiteam.
SKIGEBIED
De skigebieden Pinzolo (op wandelafstand), Madonna di Campiglio, Marileva en 
Folgarida zijn verbonden en vormen het skigebied ‘SKIAREA CAMPIGLIO’.
Inclusief de prijs zit steeds een skipas 6 dagen PINZOLO.   Je kan steeds een toeslag 
betalen naar 6 dagen Skiarea. Tijdens de paasvakantie zit inclusief de prijs steeds 
een skipas 6 dagen skiarea!

EXTRA’S
single kamer  € 140
skiles vanaf 12 jaar (20u)  € 140
skibegeleiding (10u)  € 70
snowboardmateriaal  € 25
privéles (per uur)  € 50
bus (per persoon)  € 180
vliegtuig + transfer (zie pg. 7)op aanvraag
kind -3 jaar: ganse dag opvang € 240
skiles+begeleiding kind (-12j)
CoolKids (pag 5)  € 175
uitbreiding skipas Skiarea: 
      naar 6 dagen volwassenen € 90
      naar 6 dagen -16 jaar  € 60
dossierkost  € 10
touristentaks       ter plaatse

EXTRA’S
single kamer  € 140
skiles vanaf 12 jaar (20u)  € 140
skibegeleiding (10u)                            € 70
snowboardmateriaal  € 25
privéles (per uur)  € 50
bus (KE+NI+PA2) op aanvraag
bus (per persoon) (KR+PA1) € 180
vliegtuig + transfer (zie pag. 9)op aanvraag
skiles+begeleiding kind (-12j)
CoolKids (pag 5)(niet bij krokus) € 175
uitbreiding skipas Skiarea 
(enkel bij Kerst, Nieuwjaar en krokus):
      naar 6 dagen volwassenen € 90
      naar 6 dagen -16 jaar  € 60
dossierkost  € 10
touristentaks      ter plaatse
Arrangement
grootouder / kleinkind (KE)  op aanvraag

KORTINGEN
eigen ski’s / snowboard  € 40
eigen schoenen / boots  € 20
volwassen wandelaar  € 220
INBEGREPEN IN DE PRIJS
half pension
ontbijt bij aankomst
avondmaal bij vertrek
skipas 6 dagen Pinzolo
 welkomstdrink
materiaal
Cool Teens  (zie pag. 5)
fooien en taksen
avondanimatie

KORTINGEN
eigen ski’s / snowboard € 40
eigen schoenen / boots € 20
volwassen wandelaar € 250 (KE+NI)
 € 220 (KR+PA1)
 € 180 (PA2)
INBEGREPEN IN DE PRIJS
ontbijt bij aankomst (krokus en Pasen)
avondmaal bij vertrek (krokus en Pasen)
nieuwjaarsdiner
vol pension (KE+NI+KR+PA1)
half pension bij Pasen 2
skipas 6 dagen Pinzolo (KE+NI+KR)
skipas 6 dagen Skiarea (PA1+PA2)
materiaal 6 dagen
Cool Kids (zie pag. 5) (enkel bij krokus)
Cool Teens (zie pag. 5) (niet bij Kerst)
fooien en taksen
welkomstdrink
avondanimatie

www.fioccodineve.it www.hotelpinzolodolomiti.org

standaard

COOL
kids

mogelijk

mogelijk

mogelijk

mogelijk

COOL
teens

pension
HALF

Fiocco di Neve Pinzolo Dolomiti

Basisprijs (kinderprijzen geldig
bij 2 betalende volwassenen op zelfde kamer)

Basisprijs (kinderprijzen geldig bij 2 betalende volwassenen op zelfde kamer)

AANRADER
DICHT BIJ LIFT

AANRADER
CULINAIRE TOPPER

HÉT COOLTEENS HOTEL 
BIJ UITSTEK

NIEUWJAARSDINER
INBEGREPEN
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COOL
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HALF

mogelijk

Pasen2

18 19



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KERST  boekingscode KE.EDE
bus op aanvraag 3-7 jaar € 590
auto aankomst zo 24/12/2022 8-11 jaar € 880 
 vertrek vr 30/12 12-14 jaar € 1060
  volwassenen € 1215
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KROKUS boekingscode KR.EDE
bus za 18/02/2023 - zo 26/02 3-7 jaar € 540
auto aankomst zo 19/02/2023 8-11 jaar € 780 
 vertrek za 25/02 12-14 jaar € 950
  volwassenen € 1090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KROKUS boekingscode KR.LOR
bus za 18/02/2023 - zo 26/02 3-7 jaar € 470
auto aankomst zo 19/02/2023 8-11 jaar € 760
 vertrek za 25/02 12-14 jaar € 895 
  volwassenen € 1080

Italië - Pinzolo
Madonna di Campiglio

Italië - Pinzolo
Madonna di CampiglioHOTEL *** HOTEL ***

FACILITEITEN
Het familie hotel Edelweiss Alpine Nature hotel***  werd volledig gerenoveerd in 
2019, ligt op een 250 meter van het liftgebouw en beschikt over kamers  met balkon, 
airco, flatscreen-TV, badkamer, haardroger. 
Alle kamers hebben een houten vloer. 
Binnenzwembad en sauna zijn een meerwaarde.
MAALTIJDEN
Ontbijt in buffetvorm. 
Avondeten : goede keuken met traditionele gerechten.
SPORT EN ONTSPANNING
Zwembad (in Spiazzo), ijsklimmen (Madonna di campiglio), ijsschaatsen (Pinzolo), 
nachtski mogelijk op de verlichte piste Canalone Miramonte te Madonna di 
Campiglio. Op deze piste wordt al meer dan 50 jaar de wereldcup slalom 
geskied. In Pinzolo zelf is er tevens een speeltuin op wandelafstand van het hotel. 
Avondanimatie door het TravelWhite-team zelf.
SKIGEBIED
De skigebieden Pinzolo (op wandelafstand) , Madonna di Campiglio, Marileva 
en Folgarida zijn sedert 10 jaar verbonden en vormen het skigebied ‘SKIAREA 
CAMPIGLIO’. Inclusief de prijs  is er  een skipas 6 dagen Pinzolo. Je kan steeds een 
toeslag betalen naar 6 dagen Skiarea. Tijdens de paasvakantie zit inclusief de prijs 
steeds een skipas 6 dagen Skiarea.

FACILITEITEN
Het hotel Lory***  ligt op een 300 meter van het liftgebouw  en beschikt over een 
12-tal kamers  met balkon, airco, flatscreen-TV, badkamer, haardroger. 
Vanop het buitenterras heb je een prachtig uitzicht op de bergen.
MAALTIJDEN
Ontbijt in buffetvorm. 
Avondeten: telkens keuze tussen 3 voor- en 3 hoofdgerechten.
Eens per week een ‘typical dinner’.
SPORT EN ONTSPANNING
Zwembad (in Spiazzo), ijsklimmen (Madonna di campiglio), ijsschaatsen (Pinzolo), 
nachtski mogelijk op de verlichte piste Canalone Miramonte te Madonna di 
Campiglio. Op deze piste wordt al meer dan 50 jaar de wereldcup slalom 
geskied. In Pinzolo zelf is er tevens een speeltuin op wandelafstand van het hotel. 
Avondanimatie door het Travelwhite Skiteam zelf.
SKIGEBIED
De skigebieden Pinzolo (op wandelafstand) , Madonna di Campiglio, Marileva 
en Folgarida zijn sedert 10 jaar verbonden en vormen het skigebied ‘SKIAREA 
CAMPIGLIO’. Inclusief de prijs  is er  een skipas 6 dagen Pinzolo. Je kan steeds een 
toeslag betalen naar 6 dagen Skiarea. Tijdens de paasvakantie zit inclusief de prijs 
steeds een skipas 6 dagen Skiarea.

EXTRA’S
single kamer  € 140
skiles vanaf 12 jaar (20u)  € 140
skibegeleiding (10u)  € 70
snowboardmateriaal  € 25
privéles (per uur)  € 50
bus (per persoon)  € 180
vliegtuig + transfer (zie pg. 7)op aanvraag
kind -3 jaar: ganse dag opvang € 240
skiles+begeleiding kind (-12j)
CoolKids (pag 5)  € 175
uitbreiding skipas naar 6 dagen Skiarea: 
      volwassenen  € 90
      -16 jaar  € 60
dossierkost  € 10
touristentaks       ter plaatse

EXTRA’S
single kamer  € 140
skiles vanaf 12 jaar (20u)  € 140
skibegeleiding (10u)                            € 70
snowboardmateriaal  € 25
privéles (per uur)  € 50
bus (per persoon)  € 180
vliegtuig + transfer (zie pag. 7)op aanvraag
kind -3 jaar: ganse dag opvang € 240
skiles+begeleiding kind (-12j)
CoolKids (pag 5)  € 175
uitbreiding skipas 6 dagen Skiarea 
      volwassenen  € 90
      -16 jaar  € 60
dossierkost  € 10
touristentaks      ter plaatse

KORTINGEN
eigen ski’s / snowboard € 40
eigen schoenen / boots € 20
volwassen wandelaar € 250 (KE)
 € 220 (KR)
INBEGREPEN IN DE PRIJS
half pension
avondmaal bij vertrek
skipas 6 dagen Pinzolo
welkomstdrink
materiaal
Cool Teens  (zie pag. 5)
fooien en taksen
avondanimatie

KORTINGEN
eigen ski’s / snowboard € 40
eigen schoenen / boots € 20
volwassen wandelaar € 220
INBEGREPEN IN DE PRIJS
ontbijt bij aankomst
avondmaal bij vertrek
half pension
skipas 6 dagen Pinzolo
materiaal
Cool Teens (zie pag. 5)
fooien en taksen
welkomstdrink
avondanimatie

www.edelweiss-pinzolo.com

www.loryhotelpinzolo.it

standaard

COOL
kids

mogelijk

mogelijk

mogelijk

mogelijk

COOL
teens

pension
HALF

Edelweiss  Alpine Nature Hotel Lory

Basisprijs (kinderprijzen geldig
bij 2 betalende volwassenen op zelfde kamer)

Basisprijs (kinderprijzen geldig bij 2 betalende volwassenen op zelfde kamer)
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in brochure
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KERST  boekingscode KE.CTI
bus op aanvraag app 6 pers. € 2300
auto aankomst za 24/12/2022 na 17u 
 vertrek za 31/12 voor 10u 
  
PAKKET ski- of snowboardmateriaal kind -8 jaar € 95
 + skipas 6 dagen Pinzolo: jeugd -15 jaar € 290
  volwassenen € 370
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NIEUWJAAR boekingscode NI.CTI
bus op aanvraag app 6 pers. € 2300
auto aankomst zo 31/12/2022 na 17u 
 vertrek za 07/01 voor 10u 
  
PAKKET ski- of snowboardmateriaal kind -8 jaar € 95
 + skipas 4 dagen Pinzolo: jeugd -15 jaar € 290
  volwassenen € 370
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KROKUS boekingscode KR.CTI
bus za 18/02/2023 - zo 26/02 app 6 pers. € 1450
auto aankomst za 18/02/2023 na 17u  
 vertrek za 25/02 voor 10u 
  
PAKKET ski- of snowboardmateriaal kind -8 jaar € 95
 + skipas 6 dagen Pinzolo: jeugd -15 jaar € 290
  volwassenen € 350
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PASEN 1 boekingscode PA1.CTI
bus za 01/04/2023 - zo 09/04 app 6 pers. € 1250
auto aankomst za 01/04/2023 na 17u  
 vertrek za 08/04 voor 10u 
  
PAKKET ski- of snowboardmateriaal kind -8 jaar € 95
 + skipas 6 dagen Skiarea: jeugd -15 jaar € 240
  volwassenen € 350

Italië - Pinzolo
Madonna di Campiglio APPARTEMENT ***

LIGGING
Gelegen in het centrum van Pinzolo (780 m), in het skigebied Dolomiti di Brenta 
op enkele kilometers van Madonna di Campiglio. Het plaatsje is een goedkoop 
alternatief voor het mondaine Madonna. Pinzolo is nu verbonden met Madonna di 
Campiglio. De pistes situeren zich tussen de 800 en 2580 meter en zijn sneeuwzeker 
tot begin mei. De vele sneeuwinstallaties zorgen voor goede sneeuwcondities. 
Indien gewenst kan je ‘s avonds gaan dineren in hotel Corona (300 m) tegen 
betaling van een supplement. 
FACILITEITEN
De 2 tot 4 of 4 tot 6 appartementen zijn uitzonderlijke ruime woongelegenheden. 
Ze zijn uitgerust met een volledig ingerichte keuken, living met zetelbed, 1 of 2 
slaapkamers, badkamer met bad of douche, TV. Inbegrepen zijn ook lakens en 
handdoeken, parking, forfait verbruik gas/elektriciteit en eindschoonmaak.
Keukenschoonmaak is verplicht.
MAALTIJDEN
Indien gewenst kan je ‘s avonds gaan dineren in hotel Corona (300 m) tegen 
betaling van een supplement.
SPORT EN ONTSPANNING
Zwembad (in Spiazzo), ijsklimmen (Madonna di Campiglio).
Nachtski mogelijk op de verlichte piste Canalone Miramonte te Madonna di 
Campiglio. Op deze piste wordt al 50 jaar de wereldcup slalom geskied. In Pinzolo 
zelf is er een speeltuin op wandelafstand van het hotel. Avondanimatie door Travel 
White skiteam.

EXTRA’S
dossierkosten    € 10
toeristenbelasting (per dag / per persoon) ter plaatse
overdekte garage(per week)(enkel bij Rododendro)€ 35
keukenschoonmaak    € 50
waarborg per week (ter plaatse te betalen) € 150
bus (per persoon)   € 180
kinderbed (per week)   € 70
kleine dieren (per week)   € 50
skiles vanaf 12 jaar (20u)   € 140
privéles (per uur)   € 50
vliegtuig + transfer (zie pagina 7)  op aanvraag
skibegeleiding volwassenen (10u per week) € 70
skiles 20u + begeleiding 10u + animatie
voor kinderen  -12 jaar - Cool Kids (pag. 5) € 175
kind -3 jaar (ganse dag opvang)  op aanvraag
uitbreiding skipas naar 6 dagen Skiarea:
       volwassenen   € 90
       - 16 jaar   € 60

KORTINGEN
eigen ski’s / snowboard € 40
eigen schoenen / boots € 20
volwassen wandelaar op aanvraag

INBEGREPEN IN DE PRIJS
privé ski-locker
overdekte garage
handdoeken en lakens 
   (1 set per persoon per week)
eindschoonmaak (behalve keuken)
taksen (water / elektriciteit)
satelliet TV

Type Valentino, Rododendro, Carè Alto
www.holidaysdolomiti.it

standaard

appartement

mogelijk

mogelijk

mogelijk

COOL
kids

C.T.I.

Basisprijs (kinderprijzen geldig bij 2 betalende volwassenen op zelfde kamer)

RUIME
APPARTEMENTEN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KROKUS boekingscode KR.MHD
bus za 18/02/2023 - zo 26/02 app 4/5 pers. € 1650
auto aankomst za 18/02/2023 na 17u app 5/6 pers. € 1750 
 vertrek za 25/02 voor 10u app 6/8 pers. € 1950
  app 8/9 pers. € 2400

PAKKET ski- of snowboardmateriaal kind -8 jaar € 95
 + skipas 6 dagen Skiarea: jeugd -15 jaar € 310
  volwassenen € 390
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PASEN 1 boekingscode PA1.MHD
bus za 01/04/2023 - zo 09/04 app 4/5 pers. € 1250
auto aankomst za 01/04/2023 na 17u app 5/6 pers. € 1350 
 vertrek za 08/04 voor 10u app 6/8 pers. € 1550
  app 8/9 pers. € 1700

PAKKET ski- of snowboardmateriaal kind -8 jaar € 95
 + skipas 6 dagen Skiarea: jeugd -15 jaar € 240
  volwassenen € 350

Italië
Madonna di Campiglio APPARTEMENT ***

LIGGING
Alle appartementen zijn gelegen in het centrum van Madonna di campiglio van 
waaruit verschillende liften vertrekken. Dus steeds op wandelafstand van de lift 
(5laghi, Spinale, Pradalago).
Van hieruit kan je het volledige gebied Skiarea (Madonna di campiglio, folgarida, 
Marilleva en Pinzolo) vlot bereiken. De pistes situeren zich tussen 800 en 2400 meter 
en zijn tot eind april geopend. Door de vele investeringen in sneeuwinstallaties 
(kunstmeren en sneeuwkanonnen) is het gebied al half december geopend. 
FACILITEITEN
Alle types van appartementen zijn gemeubeld met ingerichte keuken. Alle kosten 
voor verwarming, electriciteit, water en touristentaks zijn inbegrepen.
Eindschoonmaak, lakens en handdoeken en garage dienen extra te worden 
bijbetaald. 

EXTRA’S
dossierkosten    € 10
toeristenbelasting (per dag / per persoon) € 0,80
overdekte garage (per week)  € 70
eindschoonmaak   € 70
waarborg per week (ter plaatse te betalen) € 150
handdoeken en lakens 
(prijs per set / per persoon per week)  € 20
bus (per persoon)   € 180
kinderbed (per week)   € 70
kleine dieren (per week)   € 50
skiles vanaf 12 jaar (20u)   € 140
privéles (per uur)   € 50
vliegtuig + transfer (zie pag. 7)  op aanvraag
skibegeleiding volwassenen  (10u per week) € 70
skiles 20u + begeleiding 10u + animatie
voor kinderen  -12 jaar 
Cool Kids (pag. 5)   € 175
kind -3 jaar (ganse dag opvang)  op aanvraag
KORTINGEN
eigen ski’s / snowboard   € 40
eigen schoenen / boots   € 20
volwassen wandelaar   op aanvraag
INBEGREPEN IN DE PRIJS
taksen (water / elektriciteit)

www.myhomedolomiti.it

standaard

appartement

mogelijk

mogelijk

mogelijk

COOL
kids

My Home Dolomiti

Basisprijs (kinderprijzen geldig bij 2 betalende volwassenen op zelfde kamer)

TOPLIGGING 
IN MADONNA
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KERST  boekingscode KE.HOL
bus za 24/12/2022 - za 31/12 app 4 pers. € 1600
auto aankomst za 24/12/2022 na 17u app 5 pers. € 1700
 vertrek za 31/12 voor 10u app 6 pers. € 1800

PAKKET ski- of snowboardmateriaal kind -8 jaar € 95
 + skipas 6 dagen Pinzolo: jeugd -15 jaar € 290
  volwassenen € 370
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NIEUWJAAR boekingscode NI.HOL
bus op aanvraag app 4 pers. € 1600
auto aankomst za 31/12/2022 na 17u app 5 pers. € 1700
 vertrek za 07/01 voor 10u app 6 pers. € 1800

PAKKET ski- of snowboardmateriaal kind -8 jaar € 95
 + skipas 6 dagen Pinzolo: jeugd -15 jaar € 290
  volwassenen € 370
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KROKUS boekingscode KR.HOL
bus za 18/02/2023 - zo 26/02 app 4 pers. € 950
auto aankomst za 18/02/2023 na 17u app 5 pers. € 1000
 vertrek za 25/02 voor 10u app 6 pers. € 1050
  suite VIP 8 pers. € 1700

PAKKET ski- of snowboardmateriaal kind -8 jaar € 95
 + skipas 6 dagen Pinzolo: jeugd -15 jaar € 290
  volwassenen € 350
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PASEN 1 boekingscode PA1.HOL
bus za 01/04/2023 - zo 09/04 app 4 pers. € 850
auto aankomst za 01/04/2023 na 17u app 5 pers. € 900
 vertrek za 08/04 voor 10u app 6 pers. € 1000
  suite VIP 8 pers. € 1500

PAKKET ski- of snowboardmateriaal kind -8 jaar € 95
 + skipas 6 dagen Skiarea: jeugd -15 jaar € 240
  volwassenen € 350

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HOOGSEIZOEN: tussen 21/01/2023 en 12/03/2023
boekingscode SH.PIN3
aankomst op donderdag - vertrek op zondag = 3 nachten*
3-sterrenhotel Pinzolo: € 495

boekingscode SH.PIN4
aankomst op woensdag - vertrek op zondag = 4 nachten*
3-sterrenhotel Pinzolo: € 595

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAAGSEIZOEN: tussen 09/01/2023 en 20/01/2023 
                 vóór 23/12/2022
                 vanaf 14/03/2023
boekingscode SH.PIN3
aankomst op donderdag - vertrek op zondag = 3 nachten*
3-sterrenhotel Pinzolo: € 480

boekingscode SH.PIN4
aankomst op woensdag - vertrek op zondag = 4 nachten*
3-sterrenhotel Pinzolo: € 580

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*uw drie- of vierdaagse shortski kan na overleg ook ingaan op een andere vertrekdag 
dan woensdag of donderdag, tegen dezelfde voorwaarden.

Italië - Pinzolo
Madonna di Campiglio

Italië - Pinzolo
Madonna di CampiglioAPPARTEMENT *** HOTEL ***

LIGGING
Gelegen in Carisolo/Pinzolo, een dorpje nabij het gekende Madonna di Campiglio. 
De residentie is gelegen op 150 m van het centrum van Carisolo, tussen de kersverse 
dalpiste en nieuwe lift (!) en het skistation in Pinzolo. De residentie ligt midden in 
een grote, schitterende, zonnige tuin aan de oever van de Sarca. Na een intensieve 
skidag kan je vanuit de ligstoelen rustig genieten van het prachtige panorama 
terwijl de kinderen er ongeremd kunnen ravotten.
FACILITEITEN
De nieuwe appartementen zijn mooi ingerichte woongelegenheden voor 2 tot 5 
personen. De residenties zijn uitgerust met een kitchenette, living, 1 of 2 slaapkamers, 
badkamer met bad of douche, TV, terras of balkon. Inbegrepen zijn ook lakens en 
handdoeken, parking, forfait verbruik gas/elektriciteit en eindschoonmaak (behalve 
de kitchenette). 
Er zijn ook suite  VIP 8 personen appartementen beschikbaar.
MAALTIJDEN
Indien gewenst kan je ‘s avonds gaan dineren in hotel Fiocco di Neve (400 m) tegen 
betaling van een supplement. 

LIGGING
Het plaatselijke skigebied van Pinzolo dat ongeveer over 
33 km skipistes beshikt werd recentelijk uitgebreid met een gloednieuwe dalpiste 
(met 5,750 km de langste afdaling in Italië) én een liftverbinding naar het skigebied 
van Madonna di Campiglio dat een uitstekende reputatie heeft tot ver buiten de 
Italiaanse grenzen (150 km geprepareerde pistes, 50.000 m² snowpark en 40 km 
langlaufloipes). (zie pagina 10)
FACILITEITEN
U logeert in een driesterrenhotel te Pinzolo in half pension. Uw hotel ligt op 
wandelafstand van de gezellige dorpskern van Pinzolo en van het plaatselijk 
skistation. Alle hotels beschikken over comfortabele kamers, voorzien van een 
badkamer met bad of douche, een telefoon, een tv en een kluis. De meeste kamers 
beschikken over een balkon met prachtig uitzicht op de Dolomieten.

Skipas 3 of 4 dagen Skiarea. 
(Pinzolo / Madonna di Campiglio / Folgarida / Marilleva). 

EXTRA’S
dossierkosten    € 10
toeristenbelasting (per dag / per persoon) € 0,80
overdekte garage (per week)  € 35
keukenschoonmaak    € 50
waarborg per week (ter plaatse te betalen) € 150
bus (per persoon)   € 180
kinderbed (per week)   € 70
kleine dieren (per week)   € 50
skiles vanaf 12 jaar (20u)   € 140
privéles (per uur)   € 50
vliegtuig + transfer (zie pagina 7)  op aanvraag
skibegeleiding volwassenen (10u per week) € 70
skiles 20u + begeleiding 10u + animatie
voor kinderen  -12 jaar - Cool Kids (pag. 5) € 175
kind -3 jaar (ganse dag opvang)  op aanvraag
uitbreiding skipas naar 6 dagen Skiarea:
       volwassenen   € 90
       - 16 jaar   € 60

EXTRA’S
U reist samen met de ganse groep met Ryanair (Charleroi - Bergamo)
Uw vliegreis kan bij ons in het reiskantoor geboekt worden.
U kan uw vliegticketten echter ook zelf boeken, steeds na contactname met het 
reiskantoor. Uw bagage neemt u mee op het vliegtuig.
Uw bustransfers in Italië (luchthaven - hotel H/T) worden 
verrekend via een supplement ten bedrage van € 85,00/pp bij minimum 20 
deelnemers. (minder dan 20 deelnemers: contacteer reisbureau)

KORTINGEN
eigen ski’s / snowboard € 40
eigen schoenen / boots € 20
volwassen wandelaar op aanvraag

KORTINGEN
eigen ski’s / snowboard € 20
eigen schoenen / boots € 10
volwassen wandelaar 3 dagen: € 90
 4 dagen: € 120

INBEGREPEN IN DE PRIJS
privé ski-locker
overdekte garage
handdoeken en lakens 
     (1 set per persoon per week)
eindschoonmaak (behalve keuken)
taksen (water / elektriciteit)
satelliet TV

INBEGREPEN IN DE PRIJS
verblijf in een *** hotel te Pinzolo
skimateriaal 3 of 4 dagen
half pension
skipas 3 of 4 dagen Skiarea
fooien en taksen

www.holidaysdolomiti.it

standaard standaard

appartement

mogelijk

mogelijk

mogelijk

COOL
kids

Holidays Dolomiti

Basisprijs (kinderprijzen geldig bij 2 betalende volwassenen op zelfde kamer)
Basisprijs (kinderprijzen geldig bij 2 betalende volwassenen op zelfde kamer)

GOEDE 
PRIJS/KWALITEIT SHORTSKI

ENKEL OP AANVRAAG
Niet te boeken via de “on-line module”

0498 16 27 44
Boekingen enkel op aanvraag via

 info@travelwhite.be

pension
HALF
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Oostenrijk - Angerberg
Wilderkaiser Brixental - Skiwelt

124

128

27

40

37

14

WILDERKAISER - HOHE SALVE - BRIXENTAL

Dit is “het grootste aaneengesloten skigebied van Oostenrijk”. 
Vanuit 7 dorpen (Going, Ellamu, Scheffau, Söll, Itter, Hopfgarten en Brixen im Thale) 
kun je met 1 skipas de 340 km pistes rondom de Hohe Salve verkennen. De pistes 
situeren zich tussen de 700 en 1980 meter hoogte. 
Daarnaast zijn er meer dan 160 km loipes. De snowboarder wordt verwend met 5 
halfpipes, 4 quarterpipes, 4 funparks en 1 bordercross.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KROKUS boekingscode KR.KLAU
bus op aanvraag 3-5 jaar € 440
auto aankomst zo 19/02/2023 6-11 jaar € 720
 vertrek za 25/02 12-14 jaar € 610 
  15-18 jaar € 885
  volwassenen € 980

Oostenrijk - Niederau
Skiwelt Wilderkaiser

LIGGING
Een rustig driesterrenhotel gelegen op anderhalve kilometer van het centrum van 
Niederau. Het dichtstbijzijnde skigebied (Wilschönau) ligt op een paar minuten 
wandel-afstand. Meer ervaren skiërs en snowboarders kiezen natuurlijk voor het 
veel grotere ‘Skiwelt Wilderkaiser Brixental’ dat per bus in een kleine twintig minuten 
te bereiken is (liften te Itter of Söll).
Als de weersomstandigheden het toelaten kan je evenwel via een binnenweg het 
grotere gebied (liften te Hopfarten) in een vijftal minuten bereiken.
FACILITEITEN
Alle kamers werden vier jaar geleden vernieuwd en zijn voorzien van bad/douche, 
toilet, telefoon, tv en balkon. Er is ook een zwembad in het hotel.
MAALTIJDEN
‘s Morgens is er een uitgebreid ontbijtbuffet. ‘s Avonds is er een driegangenmenu. 
Heel lekkere en verzorgde keuken. In dit hotel bieden we volpension aan met 
lunchpakket.
SKIGEBIED
Het skigebied ‘Skiwelt Wilderkaiser Brixental’ telt 280 km pistes en 91 liften! Het telt 3 
funparken: in Ellmau, in Söll en in Westendorf.
Het gebied telt een zevental dorpen die allen verbonden zijn met één bergketen en is 
daardoor één van de grootste aaneengesloten skigebieden in Oostenrijk.
Nachtski mogelijk te Söll, Brixen en Westendorf. Te Söll is er ook een rodelbaan.

EXTRA’S
single kamer  € 120
skiles vanaf 12 jaar (20u)  € 140
skibegeleiding (10u)  € 70
snowboardmateriaal  € 25
privéles (per uur)  € 50
bus op aanvraag
kind -3 jaar: ganse dag opvang € 240
dossierkost  € 10
KORTINGEN
eigen ski’s / snowboard  € 40
eigen schoenen / boots  € 20
volwassen wandelaar  € 220

INBEGREPEN IN DE PRIJS
ontbijt bij aankomst
avondmaal bij vertrek
vol pension (lunchpakket)
skipas 6 dagen Skiwelt
welkomstdrink
materiaal 
fooien en taksen
Cool Kids (zie pag. 5)
Cool Teens (zie pag. 5)
avondanimatie

www.klausenhof.at

Klausenhof

Basisprijs (kinderprijzen geldig bij 2 betalende volwassenen op zelfde kamer)

TOPPER
PRIJS/KWALITEIT 

voor de vlugge boekers

HÉT COOLKIDS HOTEL 
BIJ UITSTEK

HOTEL ***
standaard

COOL
kids

mogelijk

mogelijk

COOL
teens

pension
VOL +lunchpakket
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Oostenrijk
Hintertux Gletsjer totaal

60 km 
pistes

Op de Hintertuxer Gletsjer kan je het ganse jaar door skiën. 
Moderne liften brengen tot 3000 mensen per uur naar de gletsjer.
Op de top (3250 meter hoogte) heb je een adembenemend zicht. 
Vanaf de ‘Gefrorene Wand’ kan je helemaal naar beneden skiën. Net onder het 
Tuxerjochhaus ligt nu ook een dalafvaart helemaal naar beneden tot Hintertux 
(1500 meter).

www.hintertuxergletscher.at

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HERFST  boekingscode HE.KIR
bus op aanvraag 6-13 jaar € 750
auto aankomst zo 30/10/2022 14-17 jaar € 960 
 vertrek za 05/11 volwassenen € 1050 
  

Oostenrijk - Tux
Hintertux Gletsjer

LIGGING
Hotel Kirchlerhof is gelegen in Tux  op een 7tal kilometer van de gletsjer. 
Skibus stopt aan het hotel.
FACILITEITEN
Het familiehotel hotel***  beschikt over kamers met douche, wc, sateliet TV, Wifi, 
radio en safe. Sauna en Spa inclusief. Mogelijkheid tot indoorzwemmen in het 
zusterhotel boven aan de lift.
MAALTIJDEN
Het ontbijt en het avondeten wordt in het hotel geserveerd in buffetvorm.
s’ Middags krijg je na het skiën een kleine snack. 
SKIGEBIED
Op de Hintertuxer Gletsjer kan je het ganse jaar door skiën. 
Moderne liften brengen tot 3000 mensen per uur naar de gletsjer.
Op de top (3250 meter hoogte) heb je een adembenemend zicht. 
Vanaf de ‘Gefrorene Wand’ kan je helemaal naar beneden skiën. Net onder het 
Tuxerjochhaus ligt nu ook een dalafvaart helemaal naar beneden tot Hintertux 
(1500 meter).

EXTRA’S
single kamer  € 160
technische stage
initiator ski of snowboard:
       zie pag. 6 - sneeuwsport Vlaanderen
extra dag skipas  € 55
bus op aanvraag
dossierkost  € 10
touristentaks     ter plaatse
KORTINGEN
eigen ski’s / snowboard  € 40
eigen schoenen / boots  € 20
volwassen wandelaar  € 250

INBEGREPEN IN DE PRIJS
ontbijt bij aankomst
avondmaal bij vertrek
vol pension
skipas 6 dagen Hintertux
welkomstdrink
materiaal 
fooien en taksen

www.kirchlerhof.at

Kirchlerhof

Basisprijs (kinderprijzen geldig bij 2 betalende volwassenen op zelfde kamer)

TECHNISCHE STAGE en OPLEIDINGEN mogelijk
Sneeuwsport Vlaanderen

standaard

mogelijk

pension
VOL

wellness

HOTEL ***

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KERST  boekingscode KE.LEA
bus op aanvraag 3-5 jaar € 520
auto aankomst za 24/12/2022 6-10 jaar € 850
 vertrek vr 30/12 11-14 jaar € 1050 
  15-18 jaar € 1180
  volwassenen € 1265
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NIEUWJAAR boekingscode NI.LEA
bus op aanvraag 3-5 jaar € 540
auto aankomst za 31/12/2022 6-10 jaar € 870
 vertrek vr 06/01 11-14 jaar € 1020 
  15-18 jaar € 1120
  volwassenen € 1280
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KROKUS boekingscode KR.LEA
bus op aanvraag 3-5 jaar € 520
auto aankomst zo 19/02/2023 6-10 jaar € 860  
 vertrek za 25/02 11-14 jaar € 1050 
  15-18 jaar € 1100
  volwassenen € 1260
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PASEN 1 boekingscode KR.PA1
bus op aanvraag 3-5 jaar € 490
auto aankomst zo 02/04/2023 6-10 jaar € 790  
 vertrek za 08/04 11-14 jaar € 940 
  15-18 jaar € 1030
  volwassenen € 1150

LIGGING
Het hotel ligt in Hofgarten op 3 km van de liften. 
Het skigebied Skiwelt kan je per wagen of met de  gratis skibus  (2 keer in de ochtend 
en 2 keer in de namiddag) heel gemakkelijk bereiken. 
FACILITEITEN
Het hotel beschikt over moderne kamers met balkon, douche, wc, sateliet-TV,
Wellness en  verwarmd buitenzwembad.
MAALTIJDEN
Het verblijf is in half pension.
Ontbijtbuffet, avondeten met 3 gangen.
SKIGEBIED
Het skigebied ‘Skiwelt Wilderkaiser Brixental’ telt 280 km pistes en 91 liften! 
Het telt ook 3 funparken te Ellmau, Söll en Westendorf. 
Het gebied telt 7 dorpen die allen verbonden zijn door één bergketen en is daardoor 
één van de grootste skigebieden in Oostenrijk.
Avondski mogelijk te Söll, Brixen en Westendorf. Rodelpiste te Söll.

EXTRA’S
single kamer  € 160
skiles vanaf 12 jaar (20u)  € 140
skibegeleiding (10u)  € 70
snowboardmateriaal  € 25
privéles (per uur)  € 50
bus op aanvraag
kind -3 jaar: ganse dag opvang € 240
skiles+begeleiding kind (-12j)
CoolKids (pag 5)  € 175
dossierkost  € 10
KORTINGEN
eigen ski’s / snowboard  € 40
eigen schoenen / boots  € 20
volwassen wandelaar € 250 (KE + NI)
 € 220 (KR + PA)

INBEGREPEN IN DE PRIJS
ontbijt bij aankomst (enkel bij krokus)
avondmaal bij vertrek
half pension
skipas 6 dagen Skiwelt
welkomstdrink
materiaal 
fooien en taksen
Cool Teens (zie pag. 5)
avondanimatie

www.leamwirt.at

Wohlfülhotel  LeamWirt

Basisprijs (kinderprijzen geldig bij 2 betalende volwassenen op zelfde kamer)
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wellness

HOTEL ****Oostenrijk - Angerberg
Wilderkaiser Brixental
 - Skiwelt

NIEUW HOTEL
in brochure
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Algemene voorwaarden -  Geschillencommissie Reizen vzw
Artikel 1. Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en 
reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot 
reisorganisatie en reisbemiddeling. 

Artikel 2. Promotie
§1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisatie of de reisbemiddelaar die de 
brochure hebben uitgegeven, tenzij:
a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis 
van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken;
b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij 
het contract.
§2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of 
een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.

Artikel 3. Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar
De reisorganisatie en/of –bemiddelaar zijn verplicht:
1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers 
schriftelijk mede te delen: 
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied 
van gezondheidszorg die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige 
documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit moeten 
bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten 
zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulerings- en/of bijstandsverzekering;
c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.
2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum volgende inlichtingen aan de reizigers 
schriftelijk verstrekken:
a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger 
in te nemen plaats;
b) naam, adres en telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de 
reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden 
kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator;
c) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor 
rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatste voor diens verblijf 
verantwoordelijk is.
De in het vorige lid vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van 
laattijdig gesloten contract.

Artikel 4. Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet aan de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken 
die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het 
goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra 
kosten leidt voor de reisorganisatie en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden 
gebracht.

Artikel 5. Totstandkoming van het contract
§1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of –organisator ertoe gehouden een 
bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
§2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de 
namens de reisorganisatie optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke 
bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
§3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging 
niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan 
uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger het recht op de onmiddellijke terugbetaling 
van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6. Prijs
§1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het 
contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan en voor zover de herziening 
het gevolg is van een wijziging in:
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of 
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. 
Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding 
zullen geven tot een verlaging van de prijs.
§2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 
kalenderdagen die aan de dag van het vertrek voorafgaan.
§3. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder 
vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de 
bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast 
op het onderdeel van de reis, dat aan herziening onderhevig is.

Artikel 14. Aansprakelijkheid van de reisorganisator
§1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig 
de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie 
redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of 
deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten 
en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten 
aan te spreken.
§2. De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelden en 
vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor 
zijn eigen daden en nalatigheden.
§3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract begrepen dienst, 
wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of 
beperkt.
§4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt 
zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot 
samen beperkt tot tweemaal de reissom.
§5. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de wet 16 februari 1994 van toepassing.

Artikel 15. Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of –bemiddelaar, hun 
aangestelden en/of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele 
verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger 
beoordeeld.

Artikel 16. Klachtenregeling 
Vóór de afreis:
§1. Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend 
schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator.
Tijdens de reis:
§2. Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter 
plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan 
worden gezocht. Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een vertegenwoordiger 
van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de 
reisbemiddelaar, of tenslotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
Na de reis:
§3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse 
een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst 
bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen 
ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17. Verzoeningsprocedure
§1. In geval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
§2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan 
kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw 
Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen 
dienen ermee in te stemmen.
§3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement 
en een ‘overeenkomst tot verzoening’ bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst 
(gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 
50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.
§4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige 
verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de 
partijen na te streven.
§5. Het eventuele bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd 
worden. 
Secretariaat van de ‘Cel Verzoening’: Koning Albert II – laan 16, 1000 Brussel, e-mail: verzoening.
gr@skynet.be

Artikel 18. Arbitrage of Rechtbank
§1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in 
principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor 
de Geschillencommissie Reizen.
§2. Voor geëiste bedragen vanaf 1250 euro, beschikt iedere verwerende partij over een termijn 
van 10 kalenderdagen om een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per 
aangetekende brief te weigeren, waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden 
aanhangig gemaakt. Onder de 125 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te 
weigeren enkel open voor de reiziger.
§3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden 
opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis 
(of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon 
worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht 
worden.
§4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op 
een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Artikel 7. Betaling van de reissom
§1. Behalve indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij ondertekening van 
de bestelbon als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere 
reisvoorwaarden bepaald..
§2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom 
te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben 
de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de 
reiziger.
§3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo 
uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de 
schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

Artikel 8. Overdraagbaarheid van de boeking
§1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet 
voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór 
het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht 
op de hoogte te brengen.
§2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de 
totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9. Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een ander wijziging, dan mag de reisorganisator en/of –bemiddelaar alle 
kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10. Wijziging door de reisorganisator vóór afreis
§1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan 
worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór 
de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract 
te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisatie voorgestelde wijziging aanvaardt.
§2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of de 
reisorganisator van zijn beslissing in kennis stellen.
§3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het 
contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de 
prijs worden meegedeeld.
§4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van Artikel 11.

Artikel 11. Verbreking door de reisorganisator vóór de afreis
§1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet 
aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen: 
a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder 
dat hij een supplement dient te betalen; zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden 
van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk 
terugbetalen;
b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract 
betaalde bedragen.
§2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een 
schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij: 
a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het 
contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger binnen de in 
het contract vermelde termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan 
schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. 
Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die 
onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen 
ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12. Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
§1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract 
betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige 
maatregelen om de reiziger passende en kostenloze alternatieven aan te bieden met het 
oog op de voortzetting van de reis.
§2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en daadwerkelijk verleende diensten, stelt 
hij de reiziger schadeloos ten belope van het verschil. 
§3. Indien dergelijk regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven 
om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig 
vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek en, 
in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13. Verbreking door de reiziger
De reiziger kan ten allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger 
het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de 
schade die de reisorganisator en/of reisbemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. 
De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in 
het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen. (zie 
bijzondere voorwaarden).

BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1. Totstandkoming van het contract (Artikel 5 van de Algemene voorwaarden)
a. Bij de verkoop via de telefoon wordt de bestelbon vervangen door de inhoud van de brochure 
en de schriftelijke bevestiging.
Betaling van de factuur door de klant geldt als het sluiten van de overeenkomst. Telefonische 
reservatie wordt beschouwd als een optieboeking.
b. De reservatie van een reis wordt pas definitief als: 
-de reis schriftelijk aan de klant wordt bevestigd. 
-de klant, in de voorziene termijnen, het nodige voorschot heeft betaald.
c. Eventuele fouten en/of vergetelheden op de reisbevestiging dienen door de klant onmiddellijk 
gemeld te worden binnen 7 dagen na ontvangst ervan. Voor reizen geboekt binnen de maand voor 
afreis wordt deze termijn herleid tot 48 uur. 

Artikel 2. Prijs van de reis (Artikel 6 van de Algemene voorwaarden)
a. De prijzen via de telefoon gecommuniceerd zijn onder voorbehoud van mogelijke fouten. De 
exacte prijs wordt medegedeeld op de bevestiging.
b. Voor de reservaties binnen de 14 dagen voor de afreis zal de reissom verhoogd worden 
met 10 euro dossierkosten voor het versneld innen van de betalingen en het toesturen van de 
reisdocumenten per taxipost.

Artikel 3. Betaling van de reissom (Artikel 7 van de Algemene voorwaarden)
De betaling van de reis is pas definitief als de reiziger binnen de 7 dagen na ontvangst van de 
bevestiging/factuur de vereiste voorschotbetaling voldoet. Voor reservaties binnen de maand 
wordt de betalingstermijn teruggebracht tot 48 uur. De bedragen van het voorschot en de 
betalingstermijnen zijn als volgt:
a. reservatie tot 1 maand voor de afreis: 30% van de reissom bij ontvangst van de factuur, het saldo 
1 maand voor afreis te voldoen.
b. reservaties binnen 1 maand voor afreis: 100% van de reissom bij ontvangst van de factuur te 
voldoen.
c. reservatie vanaf 14 dagen voor de afreis: 100% van de reissom onmiddellijk te voldoen (via 
kredietkaart of cheque), waarna de bevestiging/factuur samen met de reisdocumenten naar de 
reiziger zal verstuurd worden.

Artikel 4. Wijzigingen door de reiziger
Worden aanvaard (uitgezonderd voor à la carte dossiers) in de mate van het mogelijke, mits 
betaling van volgende administratiekosten:$
1. Alle wijzigingen tot 14 dagen voor afreis: € 25 per dossier
2. Wijziging van naam, kamertype, regime:
a. Vanaf 14 dagen tot 7 dagen voor afreis: € 50 per dossier
b. Vanaf 6 dagen tot 72 uren voor afreis: € 75 per dossier
3. Wijziging van hotel, bestemming, heen- of terugreis:
a. Vanaf 55 dagen tot 21 dagen voor afreis: € 50 per persoon
b. Vanaf 20 dagen tot 14 dagen voor afreis: € 75 per persoon
c. Vanaf 13 dagen tot 7 dagen voor afreis: € 125 per persoon
d. Vanaf 7 dagen voor afreis tot vertrek: zie rubriek annulering
Annulering door de reiziger:
1. Annulering van de inschrijving tot en met 56 dagen voor afreis: € 75 per persoon
2. Annulering vanaf 55 dagen tot 21 dagen voor afreis: € 150 per persoon.
3. Annulering vanaf 20 dagen tot 11 dagen voor afreis: 50% van de reissom met een minimum van 
€ 150 per persoon.
4. Annulering vanaf 10 dagen tot 8 dagen voor afreis: 75% van de reissom met een minimum van 
€ 150 per persoon.
5. Annulering vanaf 7 dagen tot afreis en in geval van no-show: 100% van de reissom.

Bij annulering bedraagt het eigen risico € 50 per persoon. Indien de kosten die Travel Market 
oploopt bij een annulatie hoger zijn, zullen de volledige kosten aan de klant aangerekend worden. 
De in het contract overeengekomen prijzen kunnen t.e.m. 21 kalenderdagen die aan de datum van 
het vertrek voorafgaan, naar boven of onder worden herzien, voor zover de herziening een gevolg 
is van een wijziging in:
a. de op de reis toegepaste wisselkoers en/of
b. de vervoerskosten met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c. de verschuldigde heffingen en belastingen.
Hoewel de prijzen in de brochure met zorg zijn berekend, kunnen fouten voorkomen. Wij behouden 
ons het recht voor deze fouten te corrigeren door een kennisgeving via de reisbevestiging.

WETTELIJKE BORGTOCHT
Een wettelijke borgtocht ten bedrage van 26.698,13 euro dekt onze beroepsverbintenissen 
onder de door Koninklijk besluit van 30 juni 1966 gestelde voorwaarden. Die borgtocht mag 
worden aangewend na verzending aan de schuldenaar bij ter post aangetekende brief van een 
aanmaning tot betaling en na verzending van een afschrift daarvan aan de Commissaris-generaal 
voor toerisme. Grasmarkt 61 te 1000 Brussel (eveneens aangetekend). De verzending van de 
aanmaning en die van het afschrift moeten gebeuren binnen twaalf maanden na de uitvoering van 
de werkzaamheden die de schuld hebben doen ontstaan.
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