GEBIED
perfecte vertrouwenwekkende blauwe
geleidelijk meer uitdagende rode pistes
langste zwarte piste ter wereld 16 km
kinderen veilig in zorg bij skischool

HOTEL
met een 6-daagse skipas:
1 x gratis toegang in het sportcentrum
verwarmd buitenzwembad en ijsbaan
+ 1 dag Les Deux Alpes (468 km piste)

grandioze ligging op 1850-3330 m
een groot, breed plateau
op een heldere dag ziet u 1/5 van Frankrijk

4* clubhotel op de skipistes
gerenoveerde 2 tot 3 persoonskamers
Ômea spa - wifi/flatscreen op de kamer
zorgvuldige kwalitatieve restauratie
kidsclub van 18 maanden tot 17 jaar

ACTIVITEIT

- hondenslee - sneeuwscooter sneeuwschoenwandeling -

ongelooflijk veel zon

PISTES

250 km prachtige pistes

gegarandeerd sneeuw

Verblijf:
Op de skipistes van Alpe d'Huez is Hotel

Club MMV Les Bergers 4****

dé ideale plek voor uw skivakantie met familie of vrienden.


7 nachten / 8 dagen



vroegere Club Med



interieur volledig gerenoveerd



ski shop in het hotel



Omea spa met hammam, sauna en jacuzzi



zonneterras



op de piste en op wandelafstand van de winkels, bars, sportcentra,…



onder de “Folie Douce”, de beste après-ski bar



gratis parking

Prijs:
zaterdag 13 - zaterdag 20 april 2019
Volwassene en kind +12jaar

1037

Kind (7-12 jaar)

580

Kind (2-6 jaar)

gratis

Kind –2 jaar

gratis

Beduidend goedkoper dan bij rechtstreekse boeking!

Inbegrepen:


kinderopvang van 18 maanden tot 17 jaar
(18 maanden tot 3 jaar reserveren)



all-inclusive - wijn, water en fruitsappen
inbegrepen - babyvoeding



verwarmde skikelder



geselecteerde dranken aan de bar inbegrepen



gevarieerd ontbijt / lunch / avondbuffetten met showcooking



avondanimatie en gastronomische snacks bij terugkomst van skiën



volledige hotelservice: welkomstproducten op uw kamer, schoonmaak en
opgemaakte bedden dagelijks, handdoeken inbegrepen en
twee keer per week verschoond



spa met hammam, sauna en jacuzzi inbegrepen (op reservatie)



lunchpakket (op reservatie)

Mogelijke activiteiten (niet inbegrepen):


sneeuwschoenwandeling



sneeuwscooter



hondenslee



bobslee



verwarmd buitenzwembad, schaatspiste en diverse sportmogelijkheden



ski- en snowboardmateriaal

Skischool:


begeleiding vanuit het hotel naar de
skischool (4-13 j)



op ieders niveau



vanaf 2,5 jaar voor kinderen én volwassenen



2 magische tapijten en 2 helpkoorden



Speelse paden met personages van Piou Piou
en vrienden



Individuele kast en droger beschikbaar gedurende het hele verblijf om hun apparatuur





achter te laten
restaurant voor middageten



grote ruimte met games en rustruimte



bij aankomst inschrijven in het hotel zelf

Prijs skischool:
Zie website ESF Alpe d’Huez
https://www.esf-alpedhuez.com/

Skimateriaal:
Skimateriaal kan in de ski shop van het hotel gehuurd worden.

Aanrader:
verlies ter plaatse geen tijd en huur TOPmateriaal aan de beste prijs bij
www.sportina.be

Kortingen:


Deelname zonder skipas: - 264 €



65 plus: –38 €

