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Wil jij er volgend jaar (terug) bij zijn?
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Beste 
wintersporters,
Snowdream staat al jaren gekend voor 
zijn kwaliteit en de warme sfeer op de 
reizen. Wij luisteren naar onze klanten 
en trachten elk detail van de reis te 
verzorgen zodat u van een onbezorgde, 
ontspannen vakantie kan genieten. 
Duizenden wintersporters hebben 
reeds van een vakantie met Snowdream 
genoten.

Wat maakt een Snowdream skivakantie 
zo bijzonder? Zonder twijfel zijn dit de 
sneeuwzekere locaties, de uitstekende 
hotels, de toffe monitoren en de 
gezellige sfeer.

Met trots stellen wij u onze brochure 
van seizoen 2015-2016 voor. 
Naast onze vertrouwde bestemmingen 
zijn er voor dit seizoen ook enkele nieuwe 
hotels en skigebieden aan toegevoegd. 
Op vraag van vele klanten werd er ook 
gewerkt aan een aanbod van tussen-
reizen buiten de vakantieperiodes mét 
Clubformule. Ook hier werd gezocht 
naar de juiste gebieden en kwaliteitsvolle 
hotels.

Alvast veel plezier met het kiezen 
van uw bestemming.

Tot in de bergen !

Uw  Snow-Dreamteam:
Kristof, Judith,
en de Snowdream-monitoren !

Waarom kiezen 
voor Snowdream?
• Méér dan 20 jaar ervaring
• Grote klantentevredenheid
• Goede prijs/kwaliteitsverhouding 
• 100% sneeuwzekere skigebieden
• Uitstekende hotels aan 
 of kort bij de pistes
• Aantrekkelijke kinderkortingen
• Geweldige Clubformule+

Hoe reserveren 
U kan als volgt reserveren bij Snowdream:
 

1. Telefonisch boeken: +32(0) 11 73 39 91 
2. On-line boeken:

Via onze website www.snowdream.be
3. Per mail: info@snowdream.be
4. In ons reisbureau: 

Sint-Lambertusstraat 6, 
3940 Hechtel.

Openingsuren: Maandag – vrijdag van 10.00u -   
 12.00u en van 14.00u – 18.30u
 Zaterdag van 10.00u – 13.00u
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van uw bestemming.

Tot in de bergen !

Uw  Snow-Dreamteam:
Kristof, Judith,
en de Snowdream-monitoren !

Snowdream is een erkend reisbureau met Licentie 6197. 
Ook zijn wij (wettelijk) verzekerd tegen onvermogen en 
hebben wij een volstortte borg bij Toerisme Vlaanderen. 
Dit zijn de enige en beste zekerheden voor een 
onbezorgde reis. 
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Op wintersport met de 
Snowdream Clubformule:
Wij bieden 2 soorten Clubformules tijdens onze georganiseerde reizen aan. Snowdream beschikt over 
een Snowdream Clubformule en een Snowdream Clubformule    . De Clubformule is van toepassing op de 
tussenreizen buiten seizoen en de Clubformule    is van toepassing op de reizen tijdens de schoolvakanties.

Wat is inbegrepen: Clubformule    Clubformule  

Reizen in Royal Class autocar ✔ ✔
Hotel in Half Pension of 3/4 Pension ✔ ✔
Ontbijt bij aankomst en avondmaal bij terugreis 
waar vermeld (enkel voor reizigers met bus) ✔ ✔
Verwarmde skibox in het hotel en/of aan de liften ✔ ✔
Nederlandstalige reisbegeleiding (vanaf 25 personen) ✔ ✔
Nederlandstalige Kidsclub (indien vermeld) - ✔
Kinderskibegeleiding in de namiddag - ✔
Nederlandstalige ski- of snowboardlessen: 3 uur per dag in 
de voormiddag, gemiddeld 8 deelnemers per groep, geen 
lessen op de aankomst- en de vertrekdag zoals bepaald in 
de brochure of de website(!)

Optie ✔
Begeleide dagtochten (waar vermeld): 4 hele dagen, 
afhankelijk van de weerscondities, niet op de 
aankomst- en vertrekdag zoals bepaald in 
de brochure of de website (!)

Optie ✔
Avondanimatie: quiz, après-ski, rodelen, enz… ✔ ✔
Bekende Snowdream Après-ski (waar vermeld) ✔ ✔
Extra’s en toeslagen    

Huur ski- en/of snowboardmateriaal optie optie

Reisbijstand- en annulatieverzekering optie optie

Skipassen optie optie

Eigen vervoer: Wanneer u met eigen 
wagen reist, krijgt u een korting van 90 €
per persoon.

Kinderkortingen: Door de goede relaties 
met onze hoteliers, kunnen wij u zeer 
aantrekkelijke kinderkortingen aanbieden 
indien deze kinderen de kamer delen met 
2 volwassenen.

Kortingen op huurprijzen ter plaatse voor 
ski- en snowboardmateriaal.

Nederlandstalige ski- of snowboardlessen 
of begeleide dagtochten tijdens 
de reizen buiten de schoolvakanties: 
90 € per persoon

KORTINGEN EN 
TOESLAGEN
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Wanneer u met eigen 
wagen reist, krijgt u een korting van 90 €

Door de goede relaties 
met onze hoteliers, kunnen wij u zeer 
aantrekkelijke kinderkortingen aanbieden 
indien deze kinderen de kamer delen met 

 op huurprijzen ter plaatse voor 

Nederlandstalige ski- of snowboardlessen 
of begeleide dagtochten tijdens 
de reizen buiten de schoolvakanties: 

KORTINGEN EN KORTINGEN EN 
TOESLAGEN

Groepskortingen
Wij geven reeds interessante kortingen 
voor groepen vanaf  10 personen!

   Clubformule  

Wij bieden 2 soorten Clubformules tijdens onze georganiseerde reizen aan. Snowdream beschikt over 
e    . De 

 is van toepassing op de reizen tijdens de schoolvakanties.
Snowdream Clubformul

Clubformule    is van toepassing op de reizen tijdens de schoolvakanties.

Skilessen of dagtochten

in de clubformule 

inbegrepen!

Skilessen of dagtochten

in de clubformule 
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Snowdream reist uitsluitend in Royal Class autocars, 
en dit zonder toeslag.
Inderdaad, net als bij het selecteren van onze hotels en skigebieden, bieden wij U voor de reis 
uitsluitend de beste Royal Class autocars aan. U reist in de meest comfortabele autocars en 
komt ontspannen en uitgerust aan op uw vakantiebestemming. 
Vele wintersporters feliciteerden Snowdream reeds voor deze uiterst comfortabele manier van 
reizen mede dankzij de professionele en klantvriendelijke chauffeurs van onze trouwe partners.

Vertrek in België
Onze busreizen vertrekken steeds vrijdag- of 
zaterdagavond vanuit verschillende opstapplaatsen 
in België (zie programma p.10). 

Bagage per persoon:
• 1 reiskoffer (max. 20 kg) 
• 1 handbagage
• 1 paar skischoenen
• 1 paar ski’s of snowboard

Om het comfort en de veiligheid van onze pas-
sagiers te verzekeren vragen wij u deze bagage-
voorwaarden te respecteren. De bagageruimte van 
de autocar is hierop berekend en verplicht ons deze 
beperkingen op te leggen. Bij excessen kunnen de 
chauffeurs het teveel aan bagage weigeren. 
Alvast bedankt voor uw begrip.

Vele wintersporters feliciteerden Snowdream reeds voor deze uiterst comfortabele manier van 
reizen mede dankzij de professionele en klantvriendelijke chauffeurs van onze trouwe partners.reizen mede dankzij de professionele en klantvriendelijke chauffeurs van onze trouwe partners.
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Royal Class reizen betekent:
1. Comfortabele zetels voorzien van voet-

steunen en beenplankjes. De rugleuning kan 
in slaapstand worden ingesteld.

2. Reizen met 2 chauffeurs, reisleider, toilet, bar, 
video, stereo

3. Rookvrije autocars. Voor de rokers worden 
enkele stops voorzien

Opstapplaatsen bus
Wij hebben volgende opstapplaatsen ge-
selecteerd (opstapplaats gegarandeerd 
vanaf 10 personen):

Kortrijk
Brugge
Gent
Wommelgem
Groot-Bijgaarden
Rotselaar
Kwaadmechelen
Hechtel
Genk
Lummen 
Houthalen

De opstapplaats dient steeds door Snowdream 
bevestigd te worden

Groepen vanaf 20 personen kunnen hun eigen 
opstapplaats kiezen. Gelieve hiervoor tijdig con-
tact met ons op te nemen.

Met de bus op vakantie naar 
uw favoriete wintersportbestemming
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Lessen of 
dagtochten

Snowdream heeft voor alle niveaus een ruime kern 
van gemotiveerde Nederlandstalige leraars. 
Zij hebben de nodige ervaring en beschikken over 
een ruime didactische kennis om uw skiniveau extra 
bagage mee te geven. Overigens geniet u van de 
groepssfeer zodat uw reis nog meer herinneringen 
mee naar huis neemt.

Gezien de vele uitgestrekte gebieden in ons pro-
gramma wordt er buiten ski- of snowboardlessen 
eveneens de mogelijkheid gegeven te kiezen voor 
begeleide dagtochten in de gebieden die hier voor 
geschikt zijn. Bij iedere reis wordt in de prijstabel 
aangegeven of er ‘begeleide dagtochten’ mogelijk 
zijn. Reizen met enkel de vermelding ‘Nederlands-
talige ski- of snowboardlessen’ bieden niet deze 
keuze. De begeleide dagtochten tijdens de reis 
worden gekozen naar gelang de voorkeur en de 
weerscondities tijdens de week. Er worden tijdens 
de week 4 begeleide dagtochten voorzien. 
Met andere woorden, van ’s morgens tot einde 
van de dag in groep genieten van de bergen in een 
zorgeloze sfeer. Om mee te kunnen gaan op de 
dagtochten moet u minimum voldoen aan niveau 3 
(zie tabel niveaus volgende pagina) en minstens 16 
jaar oud zijn. Kortom, u kiest voor ski- of snow-
boardles of voor begeleide dagtochten, zo stemt 
u uw reis volledig af op uw persoonlijke wensen!

De ski- of snowboardlessen en de begeleide 
dagtochten zijn inbegrepen in de clubformule+ 
tijdens de schoolvakanties. Tijdens de andere 
periodes is dit een optie.

Om ski- of snowboardlessen, voor een welbepaald 
niveau, of begeleide dagtochten te kunnen organise-
ren, zijn er minimum 4 inschrijvingen in dat niveau 
nodig. Bij onvoldoende inschrijvingen per 
niveau, zullen wij u vooraf contacteren en samen 
naar een oplossing zoeken. Het aantal lesgroepen 
en samenstellingen wordt vooraf bepaald naar 
gelang de inschrijvingen en het opgegeven niveau 
tijdens de boeking. Indien u tijdens een reis toch 
nog les of dagtochten wil volgen, en u dit niet heeft 
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NIEUW: 
begeleide dagtochten!!! 
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opgegeven bij de boeking, wordt er met de reisleider 
en/of monitor bepaald of dit past en uitkomt in de 
groepsindelingen. Indien ter plaatse blijkt dat iemand 
niet op een goede manier kan ingedeeld worden in 
de bestaande groepen, behouden wij ons het recht 
om deze persoon uit te sluiten van de lessen (= gelijk 
aan terugbetaling lesgeld). Deze personen kunnen 
zich ter plaatse inschrijven bij een lokale skischool. 
De eindbeslissing ligt steeds bij onze lokale reisleider 
of de verantwoordelijke leraar. Door u op te geven  
voor de lessen of de dagtochten verklaart u zich 
hiermee akkoord.

Lesuren voor ski- of snowboardles 
en de begeleide dagtochten

Skilessen zijn voorzien van 9.00 tot 12.00 uur. 
Dagtochten zijn voorzien van 9.00 tot 16.00 uur, 
afhankelijk van de sluitingstijden van de liften. 
Lessen en dagtochten worden niet gegeven op 
de aankomst- en vertrekdag zoals bepaald in de 
brochure of de website.

Skiniveaus:

• Skiniveau 1: Beginner, nog nooit geskied  - 
(wij adviseren om in België enkele lessen te 
nemen zodat u reeds enige basis heeft)

• Skiniveau 2: Vlot bochten kunnen maken en 
stoppen (minimum 1 week skiles gevolgd in de 
bergen of van een blauwe piste kunnen skiën)

• Skiniveau 3: Vlot kunnen skiën op een rode piste
• Skiniveau 4: Experten, vlot en gecontroleerd 

van een zwarte piste kunnen skiën

Snowboardniveaus:

• Snowboardniveau 1: Beginner, nog nooit geboard 
- (wij adviseren om in België enkele lessen te 
nemen zodat u reeds enige basis heeft)

• Snowboardniveau 2: Vlot en gecontroleerd 
bochten kunnen maken en stoppen op een 
blauwe piste

• Snowboardniveau 3: Vlot en gecontroleerd 
kunnen snowboarden ongeacht de piste 
(rood of zwart)

Ski- en snowboardlessen kinderen

Kinderen vanaf 5 jaar zijn van harte welkom in 
onze kinderlessen. Wij raden aan, vóór aanvang van 
de vakantie enkele lessen te nemen, zodat zij de 
skilessen vlot kunnen volgen. Onze hoofdbegeleider 
ter plaatse oordeelt of uw kind het niveau van zijn/
haar skigroepje aankan. De laatste dag tijdens de 
skilessen staat er een heuse slalomwedstrijd op het 
programma, natuurlijk met een offi ciële uitreiking 
van medailles en/of diploma’s. Zowel in Italië als in 
Oostenrijk is het dragen van een helm verplicht tot 
de leeftijd van 15 jaar.

Snowdream kinderski  (gratis)

Vanaf de tweede dag tot de voorlaatste dag van 
de vakantie, kunnen de kinderen in de namiddag 
gratis deelnemen aan onze Snowdream kinderski 
(de juiste uren worden ter plaatse vermeld en afge-
stemd). De kinderski vormt de perfecte aansluiting 
voor ouders die meegaan met de georganiseerde 
dagtochten. De kinderen worden naargelang de 
opkomst begeleid door een of meer skimonito-
ren. Om te kunnen deelnemen aan de Snowdream 
kinderski moeten de kinderen zelfstandig de skiliften 
kunnen nemen. Kinderen tot en met 15 jaar zijn wel-
kom. In geval van ziekte van het kind staan de ouders 
zelf in voor de opvang. Na de Snowdream kinderski 
is er voor de kinderen enkele dagen vanaf  17.00 tot 
18.30 uur kinderanimatie voorzien in het hotel. 

Snowboardniveaus:

Kidsclub

De Snowdream kidsclub maakt het af  

Onze gewaardeerde Snowdream “Kidsclub” 
wordt georganiseerd tijdens schoolvakanties in 
de hotels waar dit vermeld is. Er is een minimum 
deelname van 4 kindjes nodig om de kidsclub te 
kunnen organiseren.  Om deel te kunnen nemen 
aan de kidsclub, moeten de kinderen 2.5 jaar oud 
en “pampervrij” zijn.
Onze gepassioneerde Kidsclub begeleiders laten 
uw kinderen genieten van een gevarieerd 
activiteitenprogramma.

Openingsuren
(niet op de aankomst- en vertrekdag 
zoals bepaald in de brochure of de website)

Gedurende de voormiddag, 
van  08.45h tot 12.15h.   

Activiteiten

Ons Nederlandstalig team stelt een aangenaam 
programma op voor uw kapoenen met allerlei 
leuke activiteiten zoals knutselen, knippen en 
plakken, verven of eventueel een fi lm. Bij mooi 
weer is er ook de mogelijkheid om buiten te 
spelen. De laatste dag van het verblijf ontvan-
gen de kinderen een medaille. Al hun creaties 
die ze gemaakt hebben, krijgen ze uiteraard als 
aandenken mee naar huis.

Shortski en/of individuele reizen

Indien u buiten de clubformules op reis wenst 
te gaan, kunnen wij dit eveneens voor 
u aanvragen. Snowdream regelt ook shortski 
reizen voor groepen volledig naar uw wensen, 
ook met bus (royal class) indien gewenst. 
Onze shortski reizen zijn steeds 
zonder begeleiding en met eigen vervoer. 
Indien gewenst, zorgen wij voor een ervaren 
skileraar (betalend) die u kan begeleiden. 
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PERIODE DATUM  AANTAL HOTEL  SKIGEBIED LAND FORMULE PAG.
 Vertrek en aankomst in België nachten
 

Allerheiligen Za 31/10/15 - Za 07/11/15 6 Rogen *** Stubaier Gletscher Oostenrijk Technische stage/opleiding 13

Kerstmis 1 Vr 18/12/15 - Zo 27/12/15 7 Tyrol *** Sölden Oostenrijk Clubformule+ met bus/auto 15

 Za 19/12/15 - Zo 27/12/15 6 Oberdanner *** Saalbach Hinterglemm Oostenrijk Clubformule+ met bus/auto 20

 Za 19/12/15 - Zo 27/12/15 6 Amerikan **** Livigno Italië Clubformule+ met bus/auto 28

 Za 19/12/15 - Zo 27/12/15 6 Margherita *** Livigno Italië Clubformule+ met bus/auto 29

 Za 19/12/15 - Zo 27/12/15 6 Olympia *** Arabba - Sella Ronda Italië Clubformule+ met bus/auto 23

Tussenreis Januari Vr 08/01/16 - Zo 17/01/16 7 Plan de Gralba ***s Wolkenstein - Sella Ronda Italië Clubformule met bus/auto 26

 Vr 15/01/16 - Zo 24/01/16 7 Alpenhof **** Maria Alm Oostenrijk Clubformule met bus/auto 35

 Za 16/01/16 - Zo 24/01/16 6 Raunerhof **** Schladming - Dachstein Oostenrijk Clubformule met bus/auto 37

 

Krokus Vr 05/02/16 - Zo 14/02/16 7 Oberdanner *** Saalbach Hinterglemm Oostenrijk Clubformule+ met bus/auto 15

 Vr 05/02/16 - Zo 14/02/16 7 Thalerhof **** Maria Alm Oostenrijk Clubformule+ met bus/auto 34

 Vr 05/02/16 - Zo 14/02/16 7 Alpenhof **** Maria Alm Oostenrijk Clubformule+ met bus/auto 35

 Za 06/02/16 - Zo 14/02/16 6 Raunerhof **** Schladming - Dachstein Oostenrijk Clubformule+ met bus/auto 37

 Vr 05/02/16 - Zo 14/02/16 7 Brückenwirt *** Salzburger Sportwelt Oostenrijk Clubformule+ met bus/auto 17

 Vr 05/02/16 - Zo 14/02/16 7 Olympia *** Arabba - Sella Ronda Italië Clubformule+ met bus/auto 23

 Vr 05/02/16 - Zo 14/02/16 7 Amerikan **** Livigno Italië Clubformule+ met bus/auto 28

 Vr 05/02/16 - Zo 14/02/16 7 Margherita *** Livigno Italië Clubformule+ met bus/auto 29

 Vr 05/02/16 - Zo 14/02/16 7 Miralago *** Andalo - Paganella Italië Clubformule+ met bus/auto 31

 Vr 05/02/16 - Zo 14/02/16 7 Thalerhof **** Maria Alm Oostenrijk 

 Za 06/02/16 - Zo 14/02/16 6 Raunerhof **** Schladming - Dachstein Oostenrijk 

 Vr 05/02/16 - Zo 14/02/16 7 Olympia *** Arabba - Sella Ronda Italië  Vr 05/02/16 - Zo 14/02/16 7 Olympia *** Arabba - Sella Ronda Italië 

 Vr 05/02/16 - Zo 14/02/16 7 Alpenhof **** Maria Alm Oostenrijk 
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PERIODE DATUM  AANTAL HOTEL  SKIGEBIED LAND FORMULE PAG.
 Vertrek en aankomst in België nachten
 

Tussenreis Februari Vr 19/02/16 - Zo 28/02/16 7 Tyrol *** Sölden Oostenrijk Clubformule met bus/auto 20

 Vr 19/02/16 - Zo 28/02/16 7 Margherita *** Livigno Italië Clubformule met bus/auto 29

 Vr 19/02/16 - Zo 28/02/16 7 Amerikan **** Livigno Italië Clubformule met bus/auto 28

      

Pasen 1 Vr 25/03/16 - Zo 03/04/16 7 Tyrol *** Sölden Oostenrijk Clubformule+ met bus/auto 20

 Vr 25/03/16 - Zo 03/04/16 7 Tyrolerhof **** Sölden Oostenrijk Clubformule+ met bus/auto 21

 Vr 25/03/16 - Zo 03/04/16 7 Sporthotel Piz Buin **** Ischgl Oostenrijk Clubformule+ met bus/auto 39

 Vr 25/03/16 - Zo 03/04/16 7 Olympia *** Arabba - Sella Ronda Italië Clubformule+ met bus/auto 23

 Vr 25/03/16 - Zo 03/04/16 7 Belvedere *** Colfosco - Sella Ronda Italië Clubformule+ met bus/auto 25

 Vr 25/03/16 - Zo 03/04/16 7 Kolfuschgerhof **** Colfosco - Sella Ronda Italië Clubformule+ met bus/auto 24

 Vr 25/03/16 - Zo 03/04/16 7 Margherita *** Livigno Italië Clubformule+ met bus/auto 29

 Vr 25/03/16 - Zo 03/04/16 7 Amerikan **** Livigno Italië Clubformule+ met bus/auto 28

Pasen 2 Vr 01/04/16 - Zo 10/04/16 7 Tyrol *** Sölden Oostenrijk Clubformule+ met bus/auto 20

 Vr 01/04/16 - Zo 10/04/16 7 Tyrolerhof **** Sölden Oostenrijk Clubformule+ met bus/auto 21

 Vr 01/04/16 - Zo 10/04/16 7 Sporthotel Piz Buin **** Ischgl Oostenrijk Clubformule+ met bus/auto 39

 Vr 01/04/16 - Zo 10/04/16 7 Olympia *** Arabba - Sella Ronda Italië Clubformule+ met bus/auto 23

 Vr 01/04/16 - Zo 10/04/16 7 Belvedere *** Colfosco - Sella Ronda Italië Clubformule+ met bus/auto 25

 Vr 01/04/16 - Zo 10/04/16 7 Kolfuschgerhof **** Colfosco - Sella Ronda Italië Clubformule+ met bus/auto 24

 Vr 01/04/16 - Zo 10/04/16 7 Margherita *** Livigno Italië Clubformule+ met bus/auto 29

 Vr 01/04/16 - Zo 10/04/16 7 Amerikan **** Livigno Italië Clubformule+ met bus/auto 28

 Vr 25/03/16 - Zo 03/04/16 7 Kolfuschgerhof **** Colfosco - Sella Ronda Italië 

 Vr 25/03/16 - Zo 03/04/16 7 Belvedere *** Colfosco - Sella Ronda Italië 

 Vr 25/03/16 - Zo 03/04/16 7 Olympia *** Arabba - Sella Ronda Italië 

 Vr 01/04/16 - Zo 10/04/16 7 Kolfuschgerhof **** Colfosco - Sella Ronda Italië 

 Vr 01/04/16 - Zo 10/04/16 7 Olympia *** Arabba - Sella Ronda Italië 

 Vr 01/04/16 - Zo 10/04/16 7 Belvedere *** Colfosco - Sella Ronda Italië 
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Liften:
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Beginners ★★★★   
Gevorderden ★★★★★     
Experts ★★★★★            
Skiliften ★★★★★                
Berghutten ★★★★ 
Sneeuwzekerheid  ★★★★★    
Wandelaars ★★★★★
Après-ski ★★★★                 

5

Oefenliften 
en rolbanden

975

Pistes totaal 60 km:

Hoogte van  1750 m tot 3212 m 
Brussel – Neustift:  900 km

4 km17 km39 km

Grootste gletsjerskigebied in Oostenrijk
STUBAIER GLETSCHER – NEUSTIFT (1750 M - 3212 M)

De Stubaier Gletscher is het grootste gletsjerski-
gebied van Oostenrijk en bestaat uit vier gletsjers, 
Ferner genoemd, die samen zelfs het grootste 
Europese skigebied vormen, dat het hele jaar 
geopend is. 

Vier comfortabele gondels brengen je naar het 
centrale bergstation, vanwaar je nog verder naar 
boven kan. Maar liefst 26 moderne liften en 62 km 
pistes zorgen voor afwisselende afdalingen met 
verschillende moeilijkheidsgraad. 

Speciale pistes voor carvers, een snowboardpark en 
vijf bergrestaurants zijn troeven op deze gletsjer.
Ook de après-ski aan de liften of in het dorp mag je 
zeker niet overslaan.zeker niet overslaan.

Grootste gletsjerskigebied in Oostenrijk



LIKE US ON FACEBOOK ! 

Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 
op aanvraag!

Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 
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Oostenrijkse trainingsweek...
Word skileraar!HOTEL ROGEN ***   

HOTEL 
ROGEN ***

Clubstage
Za 31/10 - Za 07/11
8d. reis - 6n. hotel

Volwassene (vanaf 15j) 500 €

Toeslag skipassen

6d skipas volwassene 208,00 €

6d skipas jeugd (15-18j) 135,20 €

INBEGREPEN

Hotel in half pension + reisleiding (vanaf 15 pers) + 
Snowdream après-ski bar + 6 dagen technische stage 
door ‘staatlich geprüfte’ Oostenrijkse skileraar: Skischule 
Neustift 

Voor opleidingen en prijzen : 
zie website - www.snowdream.be

Snowdream werkt al jaren samen met 
Skischule Olympia in Neustift. 
Een staatlich geprüfter Schilehrer ontfermt zich 
gedurende 4u/dag over de hoogste skiniveaus. 
Deze mensen zijn geboren in de sneeuw en leven 
volledig voor en door de sneeuw. 

Bij zeer goede skiërs zit het vaak in de details. 
Tijdens deze trainingsweek wordt specifi ek 
gewerkt om tot een hoger niveau te komen. De 
leraars staan gekend voor stages op het hoogste 
niveau. Onze clubleraar Simon Lauriola werkt al 
enige tijd samen met Snowdream.

Ben jij een skifanaat die geen genoegen neemt 
met zichzelf…dan is deze week jouw week!

Al lang aan het dromen om skileraar te 
worden? Tijdens deze periode wordt er even-
eens een opleiding gegeven door een erkend 
opleidingsorganisme.

Voor verdere details met betrekking tot de 
opleidingen tot skilaar, gelieve meer info te raad-
plegen bij onze reizen op www.snowdream.be.

Ligging: Hotel Rogen ligt aan de rand van Neustift, 
een ideale uitvalsbasis voor een geslaagde trainingsweek.
Faciliteiten: sfeervol restaurant, bar en sauna-complex 
met sauna, solarium en jacuzzi zijn een volledig aanbod 
voor een geslaagd verblijf.
Ski’s kunnen gratis gehuurd worden in het hotel. 
De nabijheid van het dorpscentrum geeft u de gelegenheid 
om ‘s avonds een stapje in de wereld te zetten. 
Maaltijden: Hotel Rogen staat gekend om zijn uitstekende 
keuken. ‘s Morgens is er een uitgebreid ontbijtbuffet, terwijl er  
‘s avonds een excellent vijfgangen menu wordt opgediend. 

Budgetvriendelijk hotel 
met uitstekende keuken

Word skileraar!HOTEL ROGEN ***  

HOTEL 
ROGEN ***

Clubstage
Za 31/10 - Za 07/11

een ideale uitvalsbasis voor een geslaagde trainingsweek.
 sfeervol restaurant, bar en sauna-complex 

met sauna, solarium en jacuzzi zijn een volledig aanbod 

De nabijheid van het dorpscentrum geeft u de gelegenheid 

STAGES EN 
OPLEIDINGEN



Pistes totaal 200 km:

Voor meer informatie en reservatie :  www.snowdream.be • Tel: +32(0) 11 73 39 91 • info@snowdream.be 

Puur genieten op geweldige pistes!

Wie op een dag de grote ronde met de attractief-
ste pistes op de zuidelijke en noordelijke hellingen 
beleven wil, die moet vroeg opstaan. Maar het is de 
moeite waard. De gezinsvriendelijke, brede pistes 
van de Kohlmaiskopf, Bernkogel, Reiterkogel en 
Spieleckkogel zijn uitermate geschikt om op gang te 
komen. Op de snelle trajecten of de steile afdaling 
aan de noordkant van de 2020 m hoge Schattberg 
wacht dan de uitdaging. Of je nu recreatieve carve-
skiër of ambitieuze wedstrijdskiër bent; voor ieder 
is de juiste uitdaging erbij! In het hele skigebied 
vullen meer dan 40 authentieke hutten de honge-
rige magen van de vele wintersporters.

14

Tyroolse sneeuwzekerheid met 100% gezelligheid
SAALBACH - HINTERGLEMM (1003 M – 2200 M)(1003 M – 2200 M)

Voor meer informatie en reservatie :  www.snowdream.be 

SKICIRCUS SAALBACH 
HINTERGLEMM LEOGANG

‘Ski unlimited’ in het skicircus Saalbach 
Hinterglemm Leogang! Eindeloos pisteplezier. 
De vele liften brengen de skiërs en 
snowboarders in het skidomein direct van 
de diverse centra naar afwisselende hoogtes. 

Hypermoderne liften zorgen ervoor dat je snel 
en comfortabel boven komt, bij elk type weer. 
Van lichte hellingen tot aan zwarte afdalingen, 
van funparken en racetrajecten tot en met een 
hobbelige “Buckel”-piste. Sneeuwzekerheid en 
kwaliteit door jarenlange ervaring en deskun-
digheid. Het aantal sneeuwkanonnen is uitge-
breid en verder gemoderniseerd. Het gebied 
wordt door meer dan 400 sneeuwkanonnen 
stevig ondersteund. Niets staat zalig skiplezier 
dan nog in de weg.

Beginners ★★★★★   
Gevorderden ★★★★★     
Experts ★★★★★            
Skiliften ★★★★★                
Berghutten ★★★★★ 
Sneeuwzekerheid  ★★★★★    
Wandelaars ★★★★★
Après-ski ★★★★★                 

90 km 95 km 15 km

Pistes totaal 200 km:

Liften:

Hoogte van  1003 m tot 2200 m 
Brussel – Hinterglemm:  960 km

15 19 21 diverse

Voor meer informatie en reservatie :  www.snowdream.be • Tel: +32(0) 11 73 39 91 • info@snowdream.be 



LIKE US ON FACEBOOK ! 

Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 
op aanvraag!

HOTEL OBERDANNER *** 

HOTEL 
OBERDANNER ***

Clubformule        Kerst
Za 19/12 - Zo 27/12
9d. reis - 6n. hotel

Clubformule       Krokus
Vr 05/02 - zo 14/02
10d. reis - 7n. hotel

Volwassene (vanaf 15j) 846 € 1.030 €

Kind 10 t/m 14 672 € 800 €

Kind 5 t/m 9 523 € 614 €

Kind 2 t/m 4 433 € 524 €

Kind 0 t/m 1 368 € 459 €

EXTRA’S EN TOESLAGEN

6d skipas volwassene 247,00 € 247,00 €

6d skipas jeugd geb. 1997 t/m 1999 185,50 € 185,50 €

6d skipas kind geb. 2000 t/m 2009 124,50 € 124,50 €

6d skipas kind geb. 2010 en later 0,00 € 0,00 €

7de dag skipas volwassene 21,50 € 21,50 €

6d skipas jeugd geb. 1997 t/m 1999 16,50 € 16,50 €

6d skipas kind geb. 2000 t/m 2009 10,50 € 10,50 €

6d skipas kind geb. 2010 en later 0,00 € 0,00 €

toeslag single 60,00 € 70,00 €

INBEGREPEN IN DE FORMULE
Hotel in half pension + busreis in royal class + ontbijt bij aankomst (enkel voor busreizigers) + 
animatie voor volwassenen en kinderen + reisleiding + Nederlandstalige ski- of snowboard-
lessen of 4 begeleide dagtochten + Snowdream après-ski bar + begeleide kinderski

KORTINGEN

Geen ski - of snowboardlessen of dagtochten -70,00 € -70,00 €

Eigen vervoer -90,00 € -90,00 €

3de persoon (vanaf 15j) op kamer met 2 volw. -45,00 € -60,00 €

Perfecte ligging!
50m van de pistes!

Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 
op aanvraag!
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 
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Clubformule        Kerst
Za 19/12 - Zo 27/12

Clubformule       Krokus
Vr 05/02 - zo 14/02

Ligging: Schitterend gelegen in het centrum van 
Hinterglemm, op slechts 50 m van de liften.
Faciliteiten: Hotel Oberdanner beschikt over een 
ruime receptie, huisbar, restaurant, een 300 m2 

groot saunacomplex en een kinderspeelplaats. 
Maaltijden: ‘s Morgens is er een uitgebreid ontbijt-
buffet. ’s Avonds is er een 4-gangen meerkeuze-
menu met saladebar. Eenmaal per week serveert 
het restaurant een Italiaans buffet.
Kamers: De kamers in Landhotel Oberdanner be-
schikken over douche, toilet, haardroger,  telefoon 
en kluisje. 

Perfecte ligging in 
schitterend skigebied
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Liften:

Voor meer informatie en reservatie :  www.snowdream.be • Tel: +32(0) 11 73 39 91 • info@snowdream.be 

Beginners ★★★★   
Gevorderden ★★★★     
Experts ★★            
Skiliften ★★★★★                
Berghutten ★★★★★ 
Sneeuwzekerheid  ★★★★★    
Wandelaars ★★★★★
Après-ski ★★★★★                 

15 35 34 1

12 km122 km99 km

Pistes totaal 233 km:

Hoogte van 600 m tot 2180 m 
Brussel – Radstadt:  930 km

Onbeperkt skiën in een uniek decor
SKI AMADÉ - SALZBURGER SPORTWELT (600 M – 2180 M)

De Salzburger Sportwelt verbindt talloze bekende 
wintersportplaatsen met elkaar. Het middelpunt 
van het skigebied is Flachau. Het skigebied heeft 
voor ieder wat wils. Beginners kunnen terecht op 
de vlakke en brede pistes, terwijl ervaren skiërs op 
zoek kunnen gaan naar de uitdagende afdalingen. 
Lange dagtochten zijn hier goed mogelijk.

In de Salzburger Sportwelt kun je op alle denkbare 
niveau’s skiën – van gemakkelijk tot heel moei-
lijk, op perfect geprepapeerde pistes of in diepe 
sneeuw, in het funpark of op de FIS-piste en de 
freestylehelling.

Flachau is tijdens de winter een bekende ski- en 
après-skiplaats. Wagrain-Kleinarl is pure levens-
vreugde – om het even of je er met zijn tweeën,
met je gezin of met vrienden bent. Je beleeft er 
onvergetelijke avonturen in de sneeuw. 
St. Johann-Alpendorf combineert vakantie in de 
bergen met stedelijke fl air. In Radstadt, omgeven 
door de historische stadsmuur, maak je kennis met 
een rijk verleden. Altenmarkt-Zauchensee is in de 
winter een trekpleister voor skiërs en freeriders. 
Eben, het kleine maar fi jne vakantieoord, is zowel 
in de zomer als in de winter de ideale plek voor 
mensen die rust zoeken. Filzmoos is vooral bekend 
voor zijn ligging aan de voet van de Bischofsmütze 
en zijn pittoreske omgeving.



LIKE US ON FACEBOOK ! 

Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 
op aanvraag!

Perfecte prijs/kwaliteit!
Leuk zwembad!HOTEL BRÜCKENWIRT ***  

Wellness en prachtig 
zwembad... 
Prijskraker in 
topskigebied!
Ligging: Hotel Brückenwirt ***  is een uitstekend 
3-sterrenhotel, gelegen midden in het befaamde 
“Ski Amadé ”, een immense speeltuin voor de 
fervente skiër,  aan de rand van het gezellige 
Altenmarkt-Zauchensee. Het is een bijzonder 
prijsgunstig hotel met alle mogelijke faciliteiten.
De wellness (170m2) en het binnenzwembad zijn 
een grote troef voor dit hotel.
Faciliteiten: gezellige bar, mooi restaurant, 
kinderspeelruimte, skibus direkt aan hotel 
(stopt leeg in de ochtend), diverse sauna’s, 
relaxruimtes, fi tnessruimte, massage (betalend), 
solarium (betalend), whirlpool (betalend).
Maaltijden: er is een uitgebreid ontbijtbuffet 
om de dag goed te beginnen. ’s Avonds is er een 
meergangen keuzemenu met saladebuffet. 
Er is een uitgebreide wijnkaart en voor de 
vegetariërs worden lekkere gerechten voorzien.
Kamers: de frisse kamers zijn uitgerust met 
douche, wc, telefoon, kabel-TV met radio, safe 
en een balkon.

HOTEL 
BRÜCKENWIRT ***

Clubformule         Krokus
Vr 05/02 - zo 14/02
10d. reis - 7n. hotel

Volwassene (vanaf 15j) 846 €

Kind 10 t/m 14 669 €

Kind 5 t/m 9 518 €

Kind 2 t/m 4 200 €

Kind 0 t/m 1 145 €

EXTRA’S EN TOESLAGEN

6d skipas volwassene (geboren in 1996 of vroeger) 244,00 €

6d skipas jeugd geb. 1997 tot 1999 184,00 €

6d skipas kind geb. 2000 tot 2009 123,50 €

6d skipas kind geb. in of na 2010 0,00 €
7de dag skipas volwassene 27,50 €

7de skipas jeugd geb. 1997 tot 1999 20,00 €

7de dag skipas kind geb. 2000 tot 2009 13,50 €

7de dag skipas kind geb. in of na 2010 0,00 €

Toeslag singlekamer 63,00 €

INBEGREPEN IN DE FORMULE
Hotel in half pension + busreis in royal class + animatie voor volwassenen en kinderen 
+ reisleiding + Nederlandstalige ski- of snowboardlessen of 4 begeleide dagtochten + 
Snowdream après-ski bar + begeleide kinderski

KORTINGEN

Geen ski - of snowboardlessen of dagtochten -70 €

Eigen vervoer -90 €

3de persoon (vanaf 15j) op kamer met 2 volw. -45 €

Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 
op aanvraag!
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Clubformule         Krokus
Vr 05/02 - zo 14/02



28

Snowprofs heeft als importeur van Energiapura voor zowel 
wedstrijd skiërs, teams als recreatieve skiërs een complete 
uitrusting.
wedstrijd skiërs, teams als recreatieve skiërs een complete 

JOIN THE
PROFESSIONALS!

www.snowprofs.be

BE FAST - BE TRENDY WITH

S K I W EAR

18



LIKE US ON FACEBOOK ! 

Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 
op aanvraag!
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In luxe genieten met absolute sneeuwzekerheid
SÖLDEN (1350 M – 3340 M)

Beginners ★★★★   
Gevorderden ★★★★★     
Experts ★★★★★            
Skiliften ★★★★★                
Berghutten ★★★★★ 
Sneeuwzekerheid  ★★★★★    
Wandelaars ★★★★★
Après-ski ★★★★★                 

74 km 59 km 29 km

Pistes totaal 162 km:

Liften:

Hoogte van 1350 m tot 3340 m 
Brussel – Sölden:  780 km

8 21 9 diverse

28

Snowprofs heeft als importeur van Energiapura voor zowel 
wedstrijd skiërs, teams als recreatieve skiërs een complete 
uitrusting.
wedstrijd skiërs, teams als recreatieve skiërs een complete 

JOIN THE
PROFESSIONALS!

www.snowprofs.be

BE FAST - BE TRENDY WITH

S K I W EAR

Sölden, gelegen op 1350 m , is een van de hoogst 
gelegen wintersportplaatsen in Oostenrijk. Sölden 
beschikt met de “Big 3”, als enige skigebied in 
Oostenrijk over drie bergtoppen boven de 3 000 m, 
die via een modern liftennetwerk makkelijk bereik-
baar zijn. 

Het skigebied aan de Gigijoch biedt talloze makkelij-
ke afdalingen voor gezinnen, beginners en licht ge-
vorderden, terwijl het gebied van de Gaislachkögel 
vooral gekend staat voor de moeilijkere, uitdagende 
pistes voor de meer ervaren wintersporters. 

De 2 gletsjergebieden van de Tiefenbach- en de 
Rettenbachgletsjer garanderen absolute sneeuw-
zekerheid van november tot eind mei.

Sölden is niet alleen beroemd voor zijn skipistes. 
Na een dag heerlijk skiën, wacht er een voor-
treffelijk aanbod aan après-ski mogelijkheden.

TROEVEN

• 3 bergen met skipistes tot boven de 
3000m “BIG3”

• 2 gletsjerskigebieden zijn inclusief
• Absoluut sneeuwzeker van november 

tot in mei
• Uitdagende skipistes
• Super après-ski in Sölden



Voor meer informatie en reservatie :  www.snowdream.be • Tel: +32(0) 11 73 39 91 • info@snowdream.be 

Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 

op aanvraag!

Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 
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Centrale ligging!
Een super 3-sterren hotel! HOTEL TYROL *** 

Ideale locatie 
in centrum
Ligging: Hotel Tyrol is een uitstekend 3-sterren-
hotel gelegen in het gezellige centrum van 
Sölden en in de onmiddellijke omgeving van de 
skiliften.
Faciliteiten: Hotel Tyrol is volledig gerenoveerd 
en is eerder 4 sterren waard: receptie, gezel-
lige Oostenrijkse bar – lounge, mooi restaurant, 
lobby,...
Het mooie wellnesscomplex is voor de genieters 
zeker een aanrader met o.a. bio-sauna, Finse 
sauna, stoombaden, ijsgrot, diverse relaxruim-
ten, vitaminebar, massageruimten (betalend).
Maaltijden: uitgebreid, zeer verzorgd ontbijtbuf-
fet met bio-producten en diverse eibereidingen. 
’s Avonds wordt er een uitstekend 4-gangen 
meerkeuzemenu opgediend met een uitgebreide 
saladebar. De immense buffetten zullen zeker 
indruk maken. Laat ook de uitgebreide wijnkaart 
niet aan u voorbij gaan.
Kamers :  
Tyrol Klassic kamer: gemoedelijk ingericht met 
Bad/Toilet of Douche/Toilet, kluisje, kabel TV, 
telefoon, W-lan internetverbinding (betalend)
Tyrol Superior kamer: deze ruime comfortabele 
kamers zijn uitgerust met Bad/Toilet of Douche/
Toilet, balkon  kluisje, kabel TV, telefoon, W-lan 
internetverbinding (betalend)

HOTEL 
TYROL ***

Clubformule         Kerst
Vr 18/12 - Zo 27/12 
10d. reis - 7n. hotel

Clubformule februari
Vr 19/02 - zo 28/02
10d. reis - 7n. hotel

Clubformule         Pasen 1
Vr 25/03 - zo 03/04
10d. reis - 7n. hotel

Clubformule         Pasen 2
Vr 01/04 - Zo 10/04
10d. reis - 7n. hotel

KLASSIK SUPERIOR KLASSIK SUPERIOR KLASSIK SUPERIOR KLASSIK SUPERIOR
Volwassene Tyrol kamer (vanaf 16j) 1.011 € 1.081 € 949 € 1.096 € 1.011 € 1.081 € 885 € 948 €
Kind 13 tot 15 901 € 964 € - - 901 € 964 € 787 € 844 €
Kind 8 tot 12  751 € 804 € - - 751 € 804 € 657 € 704 €
Kind 3 tot 7 513 € 548 € - - 513 € 548 € 450 € 481 €
Kind 0 tot 2 145 € 145  € - - 145 € 145 € 145 € 145 €
EXTRA’S EN TOESLAGEN
6d skipas volwassene 264,00 € 264,00 € 264,00 € 264,00 €
6d skipas jeugd (geboren 1996 - 2000) 199,00 € - 199,00 € 199,00 €
6d skipas kind (geboren 2001 - 2007) 133,50 € - 133,50 € 133,50 €
6d skipas snowkids (geboren 2008 - 2011) 0,00 € - 0,00 € 0,00 €
6d skipas vrouwelijke senior (geboren 1965 of later) 225,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00 €
6d skipas mannelijke senior (geboren 1951 of later) 225,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00 €
7de dag skipas volwassene 29,00 € 29,00 € 29,00 € 29,00 €
7de dag skipas jeugd (geboren 1996 - 2000) 21,50 € - 21,50 € 21,50 €
7de dag skipas kind (geboren 2001 - 2007) 14,50 € - 14,50 € 14,50 €
7de dag skipas snowkids (geboren 2008  en 2011) 0,00 € - - 0,00 €
7de dag skipas vrouwelijke senior (geboren 1956 of later) 24,50 € 24,50 € 24,50 € 24,50 €
7de dag skipas mannelijke senior (geboren 1951 of later) 24,50 € 24,50 € 24,50 € 24,50 €
Toeslag ski- of snowboardlessen Inbegrepen 90,00 € Inbegrepen Inbegrepen
Toeslag single 280,00 € 280,00 € 280,00 € 280,00 €
Toeslag kinderbed (tot 2j) 70,00 € - 70,00 € 70,00 €
INBEGREPEN IN DE FORMULE
Hotel in half pension + busreis in royal class +  ontbijt bij aankomst (enkel voor busreizigers) + animatie voor volwassenen en kinderen + reisleiding + Nederlandstalige ski- of 
snowboardlessen (tijdens schoolvakanties)  + begeleide kinderski (tijdens schoolvakanties) 

KORTINGEN
Geen ski - of snowboardlessen -70,00 € - -70,00 € -70,00 €
Eigen vervoer -90,00 € -90,00 € -90,00 € -90,00 €
3de bed (vanaf 16j) op kamer met 2 volw. -62,00 € -64,00 € -62,00 € -49,00 €

Clubformule         Kerst
Vr 18/12 - Zo 27/12 

Clubformule         Pasen 1
Vr 25/03 - zo 03/04

Clubformule         Pasen 2
Vr 01/04 - Zo 10/04



LIKE US ON FACEBOOK ! 

Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 
op aanvraag!

Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 
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HOTEL TYROLERHOF **** 

Ligging: in het centrum van Sölden op slechts 
100 m van de gondel naar de Gigijoch.
Faciliteiten: Dit hotel beschikt over een gezellige 
hotelbar, stijlvol en ruim restaurant, groot binnen-
zwembad (18m x 5 m), schitterend wellnesscomplex 
met Finse sauna, biosauna, aroma stoombad, zout 
stoombad,  drinkbronnen, douches, enz.
Verder is er nog een lees- en TV-ruimte, een 
skikelder, een zonneterras en een lobby met internet-
mogelijkheid (betalend). De après-ski bar “Grizzly” 
is het trefpunt bij uitstek na een heerlijk dagje skiën. 
Maaltijden: Hotel Tyrolerhof**** is gekend om zijn 
overvloedige, verfi jnde keuken. De dag begint met 
een zeer uitgebreid ontbijtbuffet. ‘s Avonds wordt 
er een 4-gangen keuzemenu geserveerd, 
afgewisseld met topklasse buffetavonden.
Kamers : De kamers in Tyrolerhof**** zijn smaakvol 
ingericht en zijn uitgerust met bad of douche en 
toilet, haardroger, radio, telefoon, TV en een kluisje. 

Tophotel, ideaal gelegen 
in fantastisch skigebied!

Tophotel met topligging!
Wellness met zwembad!

HOTEL 
TYROLERHOF ****

Clubformule         Pasen 1
Vr 25/03 - zo 03/04
10d. reis - 7n. hotel

Clubformule         Pasen 2
Vr 01/04 - Zo 10/04
10d. reis - 7n. hotel

FAMILIEKAMER FLAIR AMBIENTE FAMILIEKAMER FLAIR AMBIENTE
Volwassene (vanaf 16j) 1.212 € 1.275 € 1.212 € 1.275 €
Kind 12 t/m 15 1.000 € 1.051 € 1.000  € 1.051 €
Kind 7 t/m 11 869 € 913 € 869 € 913 €
Kind 3 t/m 6 525 € 550 € 525 € 550 €
Kind 0 t/m 2 145 € 145 € 145 € 145 €
EXTRA’S EN TOESLAGEN
6d skipas volwassene 264,00 € 264,00 €
6d skipas jeugd (geboren 1996 - 2000) 199,00 € 199,00 €
6d skipas kind (geboren 2001 - 2007) 133,50 € 133,50 €
6d skipas snowkids (geboren 2008 - 2011) 0,00 € 0,00 €
6d skipas vrouwelijke senior (geboren in 1956 of later) 225,00 € 225,00 €
6d skipas mannelijke senior (geboren in 1951 of later) 225,00 € 225,00 €
7de dag skipas volwassene 29,00 € 29,00 €
7de dag skipas jeugd (geboren 1996 - 2000) 21,50 € 21,50 €
7de dag skipas kind (geboren 2001 - 2007) 14,50 € 14,50 €
7de dag skipas snowkids (geboren 2008  en 2011) 0,00 € 0,00 €
7de dag skipas vrouwelijke senior (geboren 1956 of later) 24,50 € 24,50 €
7de dag skipas mannelijke senior (geboren 1951 of later) 24,50 € 24,50 €
Toeslag single 280,00 € 280,00 €
Toeslag kamer ambiente met balkon 70,00 € 70,00 €
INBEGREPEN IN DE FORMULE
Hotel in half pension + busreis in royal class + animatie voor volwassenen en kinderen + reisleiding + Nederlandstalige ski- of 
snowboardlessen (tijdens schoolvakanties)  + begeleide kinderski (tijdens schoolvakanties)

KORTINGEN
Geen ski - of snowboardlessen -70,00 € -70,00 €
Eigen vervoer -90,00 € -90,00 €
3de persoon (vanaf 16j) op kamer Ambiente met 2 volw. -89,00 € -89,00 €

Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 
op aanvraag!

Clubformule         Pasen 1
Vr 25/03 - zo 03/04

Clubformule         Pasen 2
Vr 01/04 - Zo 10/04
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Liften:

Voor meer informatie en reservatie :  www.snowdream.be • Tel: +32(0) 11 73 39 91 • info@snowdream.be 

Beginners ★★★★★   
Gevorderden ★★★★★     
Experts ★★★★★            
Skiliften ★★★★★                
Berghutten ★★★★★ 
Sneeuwzekerheid  ★★★★★    
Wandelaars ★★★★
Après-ski ★★★★                 

21819154

116 km618 km496 km

Hoogte van 1236m tot 3265 m 
Brussel – Sella Ronda: 989 km

Pistes totaal 1230 km:

No limits in het grootste skigebied ter wereld
SELLA RONDA (1236 M – 3265 M)

De Sella Ronda is “het summum” onder de 
skigebieden!

Onze 4 zorgvuldig geselecteerde hotels, 
“Hotel Olympia***” in Arabba, 
“Hotel Plan de Gralba***S” in Plan de Gralba, 
“Hotel Belvedere *** en Hotel Kolfuschgerhof ****” 
in Colfosco zijn echte pareltjes. Tophotels, kort aan 
de liften of zelfs op de pistes van de Sella Ronda. 
Echte skiliefhebbers zijn dadelijk verknocht aan dit 
fantastische skigebied met  1.230 km afwisselende 
en uitstekend geprepareerde pistes. 
In dit immense skigebied is werkelijk alles aanwezig. 
Een gletsjer, buckelpistes, funparken, steile pistes, 
brede comfortabele boulevards, mogelijkheden tot 
het maken van dagtochten, gezellige hutten. 
U vindt het hier allemaal en nergens anders!
Dit is dan ook het grootste skigebied ter wereld 
en de absolute “Nummero Uno” in Europa. 
Dit immense skigebied is sneeuwzeker van begin 
december tot half april.

Voor meer informatie en reservatie :  www.snowdream.be • Tel: +32(0) 11 73 39 91 • info@snowdream.be 

HOTEL OLYMPIA

HOTEL BELVEDERE

HOTEL KOLFUSCHGERHOF

HOTEL PLAN DE GRALBA



LIKE US ON FACEBOOK ! 

Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 
op aanvraag!

Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 
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Hét Snowdream-hotel!
Buitengewone prijs/kwaliteit!HOTEL OLYMPIA *** 

Al meer dan 15 jaar 
ons clubhotel aan 
de Sella Ronda.
Ligging: op 1650 m hoogte, op slechts 400 m van 
de skiliften en pistes van de “Sella Ronda”.
Hotel Olympia heeft een eigen  skidepot aan de 
liften en pistes van de Sella Ronda.
Faciliteiten: wellnesscenter met Whirl-pool, sauna, 
solarium (betalend) en massage (betalend),  een 
gezellige bar, speelruimte voor de kinderen, een 
prachtig zonneterras met fantastisch uitzicht op 
de pistes van de “Sella Ronda”.
Maaltijden: ‘s morgens is er een zeer uitgebreid 
ontbijtbuffet met diverse eigerechten, terwijl er
‘s avonds een uitstekend  vijfgangen meerkeuze-
menu met saladebuffet wordt opgediend.
Kamers: Al de mooi ingerichte kamers zijn 
uitgerust met douche of bad, TV met satelliet 
verbinding, telefoon en safe. 
 

Begeleide 
dagtochten

HOTEL 
OLYMPIA ***

Clubformule         Kerst
Za 19/12 - Zo 27/12 
9d. reis - 6n. hotel

Clubformule         Krokus
Vr 05/02 - zo 14/02
10d. reis - 7n. hotel

Clubformule        Pasen 1
Vr 25/03 - zo 03/04
10d. reis - 7n. hotel

Clubformule        Pasen 2
Vr 01/04 - Zo 10/04
10d. reis - 7n. hotel

Volwassene (vanaf 18j) 734 € 975 € 771 € 674 €

Kind 12 t/m 17 607 € 767 € 630 € 556 €

Kind 7 t/m 11 515 € 647 € 543 € 467 €

Kind 5 t/m 6 482 € 588 € 506 € 437 €

Kind 3 t/m 4 362  € 498 € 386 € 347 €

Kind 0 t/m 2 243 € 328 € 257 € 234 €

EXTRA’S EN TOESLAGEN

6d skipas volwassene 275,00 € 275,00 € 211,00 € 211,00 €

6d skipas jeugd  geboren na 28/11/1999 193,00 € 193,00 € 148,00 € 148,00 €

6d skipas kind geboren na 28/11/2007 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6d skipas senior geboren voor 28/11/1950 248,00 € 248,00 € 190,00 € 190,00 €

7de dag skipas volwassene 17,00 € 17,00 € 31,00 € 31,00 €

7de dag skipas jeugd  geboren na 28/11/1999 11,00 € 11,00 € 22,00 € 22,00 €

7de dag skipas kind geboren na 28/11/2007 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7de dag skipas senior geboren voor 28/11/1950 15,00 € 15,00 € 28,00 € 28,00 €

Toeslag single 120,00 € 175,00 € 119,00 € 84,00 €

INBEGREPEN IN DE FORMULE

Hotel in half pension + busreis in royal class + animatie voor volwassenen en kinderen + reisleiding + Nederlandstalige ski- of snowboardlessen of 
4 begeleide dagtochten + Snowdream après-ski bar + begeleide kinderski + Kidsclub (tijdens Krokus en Pasen 1 & 2)  

KORTINGEN

Geen ski - of snowboardlessen of dagtochten -70,00 € -70,00 € -70,00€ -70,00 €

Eigen vervoer -90,00 € -90,00 € -90,00 € -90,00 €

3de persoon (vanaf 18j) op kamer met 2 volw. -110,00 € -160,00 € -105,00 € -80,00 €

211,00 €

148,00 €

0,00 €

190,00 €

31,00 €

22,00 €

0,00 €

28,00 €

84,00 €

Clubformule         Kerst
Za 19/12 - Zo 27/12 

Clubformule         Krokus
Vr 05/02 - zo 14/02

Clubformule        Pasen 1
Vr 25/03 - zo 03/04

Clubformule        Pasen 2
Vr 01/04 - Zo 10/04



Voor meer informatie en reservatie :  www.snowdream.be • Tel: +32(0) 11 73 39 91 • info@snowdream.be 

Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 

op aanvraag!

Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 
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Absoluut tophotel!
Wellness met zwembad! HOTEL KOLFUSCHGERHOF **** 

Absoluut tophotel 
met uitgebreide 
wellness en zwembad. 
Simpelweg: genieten 
en ontstressen…

HOTEL 
KOLFUSCHGERHOF ***

Clubformule       Pasen 1
Vr 25/03 - zo 03/04
10d. reis - 7n. hotel

Clubformule       Pasen 2
Vr 01/04 - Zo 10/04
10d. reis - 7n. hotel

Volwassene (vanaf 18j) 1.290 € 1.290 €

Kind 12 t/m 17 987 € 987 €

Kind 8 t/m 11 775 € 775 €

Kind 5 t/m 7 300 € 300 €

Kind 2 t/m 4 250 € 250 €

Kind 0 t/m 1 180 € 180 €

EXTRA’S EN TOESLAGEN

6d skipas volwassene 211,00 € 211,00 €

6d skipas jeugd  geboren na 28/11/1999 148,00 € 148,00 €

6d skipas kind geboren na 28/11/2007 0,00 € 0,00 €

6d skipas senior geboren voor 28/11/1950 190,00 € 190,00 €

7de dag skipas volwassene 31,00 € 31,00 €

7de dag skipas jeugd  geboren na 28/11/1999 22,00 € 22,00 €

7de dag skipas kind geboren na 28/11/2007 0,00 € 0,00 €

7de dag skipas senior geboren voor 28/11/1950 28,00 € 28,00 €

Toeslag single 105,00 € 105,00 €

INBEGREPEN IN DE FORMULE
Hotel in half pension + busreis in royal class + animatie voor volwassenen en kinderen + reisleiding 
+ Nederlandstalige ski- of snowboardlessen of 4 begeleide dagtochten + Snowdream après-ski bar + 
begeleide kinderski + Kidsclub

KORTINGEN

Geen ski - of snowboardlessen of dagtochten -70 € -70 €

Eigen vervoer -90 € -90 €

3de persoon (vanaf 18j) op kamer met 2 volw. -180 € -180 €

       Pasen 2

Voor meer informatie en reservatie :  www.snowdream.be • Tel: +32(0) 11 73 39 91 • info@snowdream.be 

+ Nederlandstalige ski- of snowboardlessen of 4 begeleide dagtochten + Snowdream après-ski bar + 

Clubformule       Pasen 1 Clubformule       Pasen 2

KOLFUSCHGERHOF ***

Clubformule

Ligging: Hotel Kolfuschgerhof wordt beheerd 
door een familie en biedt rechtstreeks toegang 
tot de skipistes van Sellaronda, op slechts 200 
meter afstand.
Faciliteiten: Hotel Kolfuschgerhof biedt mooie 
kamers die omgeven worden door adembene-
mende berglandschappen. Dankzij de wellnes-
sfaciliteiten, het  binnenzwembad en de gezellige 
sfeer, bent u verzekerd van een fantastisch ver-
blijf in de Dolomieten. Het Kolfuschgerhof heeft 
ook een overdekte recreatieruimte, computerfa-
ciliteiten, een fi lmzaal en een typische taverne.
U kunt ontspannen in de hot tubs en sauna’s en 
heerlijk zwemmen in het binnenzwembad. U kunt 
een behandeling boeken en daarna een verfris-
send drankje bestellen bij de sapbar, waar u op 
het houten balkon van kunt genieten.
Maaltijden: Bij het restaurant van Hotel Kolfus-
chgerof kunt u lokale en Italiaanse gerechten 
proeven. Er is elke dag een ander menu. 
Kamers: De individueel ingerichte kamers van 
Hotel Kolfuschgerhof zijn voorzien van gratis 
WiFi. Ze zijn ruim en hebben een eigen, panora-
misch balkon en een satelliettelevisie.

Uitstekendekinderkortingen

Uitstekende

Begeleide 
dagtochten



LIKE US ON FACEBOOK ! 

Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 
op aanvraag!
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 
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Zeer net 3***-hotel!
Zwembad in zusterhotel!HOTEL BELVEDERE *** 

Zeer net hotel met 
toegang via onder-
grondse passage 
naar het zusterhotel!
Ligging: Hotel Belvedere wordt beheerd door 
een familie en biedt rechtstreeks toegang tot de 
skipistes van Sellaronda, op slechts 200 meter 
afstand.
Faciliteiten: Dit hotel beschikt over een gezellig 
restaurant met bar, net saunacomplex en heeft 
vooral frisse kamers. Belvedere deelt een 
aantal facilitaire ruimtes met het zusterhotel 
Kolfuschgerhof dat via de passage bereikbaar is. 
Er is gratis parkeergelegenheid.
De wellness beschikt over een saunacomplex 
met een aangename aparte lighoek met uitzicht 
op de Sella Ronda. U kunt tegen een toeslag 
gebruikmaken van het wellnesscentrum van 
het zusterhotel. Het is bereikbaar via een 
ondergrondse passage.
Maaltijden: U kunt elke dag goed beginnen 
met een continentaal ontbijtbuffet. 
Het restaurant met bar is geopend voor het diner. 
Het is  gespecialiseerd in lokale, traditioneel 
Zuid-Tiroolse gerechten.
Kamers: Hotel Belvedere beschikt over kamers 
met uitzicht op de bergen. Sommige hebben 
een eigen balkon. U kunt ontspannen in de sauna 
van het hotel. De eenvoudige kamers zijn 
uitgerust met satelliet-tv, een parketvloer 
of vloerbedekking en een eigen badkamer 
met ligbad of douche. Sommige kamers 
bieden extra ruimte en 
stijlvol meubilair.

Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 
Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 

of vloerbedekking en een eigen badkamer 
met ligbad of douche. Sommige kamers 
bieden extra ruimte en 

HOTEL 
BELVEDERE ***

Clubformule       Pasen 1
Vr 25/03 - zo 03/04
10d. reis - 7n. hotel

Clubformule       Pasen 2
Vr 01/04 - Zo 10/04
10d. reis - 7n. hotel

Volwassene (vanaf 18j) 905 € 905 €

Kind 12 t/m 17 718 € 718 €

Kind 8 t/m 11 583 € 583 €

Kind 5 t/m 7 300 € 300 €

Kind 2 t/m 4 250 € 250 €

Kind 0 t/m 1 180 € 180 €

EXTRA’S EN TOESLAGEN

6d skipas volwassene 211,00 € 211,00 €

6d skipas jeugd  geboren na 28/11/1999 148,00 € 148,00 €

6d skipas kind geboren na 28/11/2007 0,00 € 0,00 €

6d skipas senior geboren voor 28/11/1950 190,00 € 190,00 €

7de dag skipas volwassene 31,00 € 31,00 €

7de dag skipas jeugd  geboren na 28/11/1999 22,00 € 22,00 €

7de dag skipas kind geboren na 28/11/2007 0,00 € 0,00 €

7de dag skipas senior geboren voor 28/11/1950 28,00 € 28,00 €

Toeslag single 105,00 € 105,00 €

INBEGREPEN IN DE FORMULE
Hotel in half pension + busreis in royal class + animatie voor volwassenen en kinderen + reisleiding 
+ Nederlandstalige ski- of snowboardlessen of 4 begeleide dagtochten + Snowdream après-ski bar + 
begeleide kinderski + Kidsclub

KORTINGEN

Geen ski - of snowboardlessen of dagtochten -70 € -70 €

Eigen vervoer -90 € -90 €

3de persoon (vanaf 18j) op kamer met 2 volw. -120 € -120 €

Clubformule       Pasen 1 Clubformule       Pasen 2      Pasen 2

Uitstekendekinderkortingen

Uitstekende

Begeleide 
dagtochten



HOTEL PLAN DE GRALBA ***S Geliefd hotel!
Op de pistes en bij de liften!

Geliefd hotel, 
ideaal gelegen in 
super skigebied!
Ligging: op 1804 m hoogte, pal op de skipistes 
en aan de skiliften.
Voor de beginnende skiërs is er een lift vlak 
voor het hotel. De andere skiliften aan het hotel 
brengen de meer gevorderde skiërs direct in de 
enorme skicarrousel van de Sella Ronda.
Het centrum van Wolkenstein ligt op 2 km 
van het hotel.
Faciliteiten: een mooi wellnesscenter  met Finse 
sauna, hydromassage, Turks bad, whirlpool, multi-
jet douche en solarium. Verder is er een gezellige 
bar, een lift en een prachtig zonneterras met  
uitzicht op de skipistes. De “Iglo” naast het hotel 
is ideaal voor “apres-ski” en avondactiviteiten.
Maaltijden: ‘s morgens is er een uitgebreid 
ontbijtbuffet, terwijl er ‘s avonds een driegangen 
keuzemenu met saladebuffet wordt opgediend.
Kamers: de mooi ingerichte hotelkamers zijn 
uitgerust met douche of bad, TV met satelliet 
verbinding en telefoon. 

HOTEL 
PLAN DE GRALBA ***S

Clubformule januari
Vr 08/01 - zo 17/01
10d. reis - 7n. hotel

Volwassene (vanaf 18j) 827 €

Volwassene (vanaf 18j) - Superior Zimmer 918 €

EXTRA’S EN TOESLAGEN

6d skipas volwassene 242,00 €

6d skipas senior geboren voor 28/11/1950 218,00 €
7de dag skipas volwassene 15,00 €
7de dag skipas senior geboren voor 28/11/1950 13,00 €

Toeslag ski- of snowboardlessen of 4 begeleide dagtochten 90,00 €

Toeslag single 70,00 €

INBEGREPEN IN DE FORMULE

Hotel in half pension + busreis in royal class + ontbijt bij aankomst + animatie voor 
volwassenen + reisleiding + Snowdream après-ski bar

KORTINGEN

Eigen vervoer -90 €

3de persoon (vanaf 18j) op kamer met 2 volw. -100 €

Ideaal 
voor de 
50+
-ers!

Begeleide 
dagtochten

Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 

op aanvraag!

-ers!

Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 

26 Voor meer informatie en reservatie :  www.snowdream.be • Tel: +32(0) 11 73 39 91 • info@snowdream.be 



Liften:
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1114

Liften:
20 km55 km40 km

Pistes totaal 115 km:

Belgische topbestemming in taxfree skiparadijs
LIVIGNO (1816 M – 2797 M)

Beginners ★★★★★   
Gevorderden ★★★★     
Experts ★★★★            
Skiliften ★★★★                
Berghutten ★★★★ 
Sneeuwzekerheid  ★★★★★   
Wandelaars ★★★★★

Après-ski ★★★★★                 

Hoogte van 1816 m tot 2787 m 
Brussel – Livigno  780 km

6

100% sneeuwzeker!

De laatse jaren is Livigno door zijn gezelligheid 
en absolute sneeuwzekerheid uitgegroeid tot 
een topbestemming voor de Belgen.
Het skigebied strekt zich uit over 2 fl anken 
en biedt u 120km pisten en 31 liften.
Door de hoge ligging (1816m – 2797m) is dit 
gebied sneeuwzeker van begin december tot 
begin mei.
Tijdens de Paasvakantie vind je hier de  ideale 
combinatie van sneeuw en zon.  De pistes zijn 
geschikt voor alle skiniveaus. De snowboarders 
kunnen zich uitleven in de snowparken met de  
superpipe, halfpipe, rails, kickers en boardercross.
De 2 skigebieden “Mottolino” en “Carosello 3000” 
zijn elk op één fl ank van het dal gelegen.  
Gratis skibussen pendelen tussen de hotels en 
deze twee skistations van Livigno.

Het centrum wordt gekenmerkt door de autovrije 
voetgangerszone, die dwars door het dorp loopt. 
Na het skiën is het heerlijk vertoeven in het auto-
vrije centrum. Hier vindt u talrijke taxfree shops, 
mooie sport- en kledingzaken waar u niet zomaar 
voorbij kunt lopen.
Na een sportieve dag vol ski- of snowboardfun 
kan je gezellig verder doorzakken in één van de 
2 bekendste après-skibars, Tea Del Vidal of 
Stalet, en nog vele anderen.



Voor meer informatie en reservatie :  www.snowdream.be • Tel: +32(0) 11 73 39 91 • info@snowdream.be 

Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 

op aanvraag!

Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 
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Topbestemming voor Belgen!
Nieuw zwembad (2015)! HOTEL AMERIKAN **** 

HOTEL 
AMERIKAN ****

Clubformule          Kerst
Za 19/12 - Zo 27/12 
9d. reis - 6n. hotel

Clubformule          Krokus
Vr 05/02 - zo 14/02
10d. reis - 7n. hotel

Clubformule februari
Vr 19/02 - zo 28/02
10d. reis - 7n. hotel

Clubformule          Pasen 1
Vr 25/03 - zo 03/04
10d. reis - 7n. hotel

Clubformule          Pasen 2
Vr 01/04 - Zo 10/04
10d. reis - 7n. hotel

SUPERIOR STANDARD KAMER IN BIJHUIS SUPERIOR STANDARD KAMER IN BIJHUIS SUPERIOR STANDARD KAMER IN BIJHUIS SUPERIOR STANDARD KAMER IN BIJHUIS SUPERIOR STANDARD KAMER IN BIJHUIS
Volwassene (vanaf 16j) 932 € 812 € 728 € 1.220 € 1.080 € 926 € 1.060 € 920 € 780 € 1.080 € 940 € 835 € 975 € 835 € 730 €
Kind 14 t/m 15 847 € 739 € 664 € 1.106 € 980 € 842 € - - - 980 € 854 € 760 € 886 € 760 € 665 €
Kind 9 t/m 13 677 € 593 € 534 € 878 € 780 € 673 € - - - 780 € 682 € 609 € 707 € 609 € 535 €
Kind 3 t/m 8 476 € 416 € 374 € 620 € 550 € 473 € - - - 550 € 480 € 428 € 498 € 428 € 375 €
Kind 0 t/m 2 145 € 145 € 145 € 145 €
EXTRA’S EN TOESLAGEN
6d skipas volwassene 190,00 € 223,50 € 223,50 € 223,50 € 190,00 €
6d skipas junior (geboren in 2000 en erna) 133,50 € 153,50 € - 153,50 € 133,50 €
6d skipas kind (geboren vanaf 2008 en erna) 0,00 € 0,00 € - 0,00 € 0,00 €
6d skipas senior (geboren in 1951 en vroeger) 133,50 € 153,50 € 153,50 € 153,50 € 133,50 €
7de dag skipas volwassene 15,00 € 17,00 € 17,00 € 17,00 € 15,00 €
7de dag skipas junior (geboren in 2000 en erna) 9,50 € 14,50 € - 14,50 € 9,50 €
7de dag skipas kind (geboren vanaf 2008 en erna) 0,00 € 0,00 € - 0,00 € 0,00 €
7de dag skipas senior (geboren in 1951 en vroeger) 9,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 9,50 €
Toeslag ski- of snowboardlessen inbegrepen inbegrepen 90,00 € inbegrepen inbegrepen
Toeslag single 180,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00 €
INBEGREPEN IN DE FORMULE

Hotel in half pension + busreis in royal class + animatie voor volwassenen en kinderen + reisleiding + Nederlandstalige ski- of snowboardlessen (tijdens schoolvakanties) + Snowdream après-ski bar + begeleide kinderski (tijdens schoolvakanties)

KORTINGEN
Geen ski - of snowboardlessen -70 € -70 € - -70 € -70 €
Eigen vervoer -90 € -90 € -90 € -90 € -90 €
3de persoon (vanaf 16j) op kamer met 2 volw. -43 € -70 € -63 € -56 € -46 €

Culinair genieten, 
aan de pistes
Ligging: direct aan de sleeplift voor beginners. 
Via deze lift heb je meteen verbinding met de 
gondelbaan van de Carosello 3000. De skibus, 
die u gratis tot het centrum van Livigno of naar 
de liften van Mottolino brengt, stopt op 50 m 
van het hotel.
Faciliteiten: Hotel Amerikan behoort tot de top-
hotels van Livigno. Het hotel beschikt over een 
receptie, bar, restaurant, knusse zithoek, wellness 
met een nieuw zwembad, verschillende sauna’s, 
aromatische Turkse baden, kruiden douches, 
whirlpool, relaxruimte, fi tnessruimte, massage 
(betalend), solarium (betalend). Verder is er nog 
een ruimte voor de jeugd met tafelvoetbal en TV.
Maaltijden: rijkelijk, zeer uitgebreid ontbijtbuffet 
met  diverse eibereidingen. ’s Avonds is er een 
4-gangen meerkeuzemenu met uitgebreide 
saladebar. 

Kamers: 
- in hoofdgebouw: comfortabele, moderne 

2,3,4-persoonskamers met bad / douche, WC, 
satelliet -TV, internetverbinding, safe, haardroger 
en telefoon.

- in bijgebouw schuin tegenover het hotel (korting 
dependance): de kamers in het bijgebouw zijn 
vernieuwd en hebben het nodige comfort en 
sanitaire voorzieningen maar zijn iets minder 
luxueus ingericht.

Clubformule          Kerst
Za 19/12 - Zo 27/12 

Clubformule          Krokus
Vr 05/02 - zo 14/02

Clubformule          Pasen 1
Vr 25/03 - zo 03/04

Clubformule          Pasen 2
Vr 01/04 - Zo 10/04



LIKE US ON FACEBOOK ! 

Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 
op aanvraag!

Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 
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Topbestemming voor Belgen!
Budgetvriendelijk hotel!HOTEL MARGHERITA *** 

HOTEL 
MARGHERITA ***

Clubformule         Kerst
Za 19/12 - Zo 27/12 
9d. reis - 6n. hotel

Clubformule        Krokus
Vr 05/02 - zo 14/02
10d. reis - 7n. hotel

Clubformule februari
Vr 19/02 - zo 28/02
10d. reis - 7n. hotel

Clubformule       Pasen 1
Vr 25/03 - zo 03/04
10d. reis - 7n. hotel

Clubformule        Pasen 2
Vr 01/04 - Zo 10/04
10d. reis - 7n. hotel

Volwassene (vanaf 16j) 764 € 875 € 696 € 786 € 821 €

Kind 13 t/m 15 657 € 770 € - 675 € 703 €

Kind 6 t/m 12 520 € 658 € - 574 € 555 €

Kind 3 t/m 5 200 € 463 € - 403 € 200 €

Kind 0 t/m 2 145 € 215 € - 215 € 145 €
EXTRA’S EN TOESLAGEN

6d skipas volwassene 190,00 € 223,50 € 223,50 € 223,50 € 190,00 €
6d skipas junior (geboren in 2000 en erna) 133,50 € 153,50 € - 153,50 € 133,50 €
6d skipas kind (geboren vanaf 2008 en erna) 0,00 € 0,00 € - 0,00 € 0,00 €
6d skipas senior (geboren in 1951 en vroeger) 133,50 € 153,50 € 153,50 € 153,50 € 133,50 €
7de dag skipas volwassene 15,00 € 17,00 € 17,00 € 17,00 € 15,00 €
7de dag skipas junior (geboren in 2000 en erna) 9,50 € 14,50 € - 14,50 € 9,50 €
7de dag skipas kind (geboren vanaf 2008 en erna) 0,00 € 0,00 € - 0,00 € 0,00 €
7de dag skipas senior (geboren in 1951 en vroeger) 9,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 9,50 €
Toeslag ski- of snowboardlessen inbegrepen inbegrepen 90,00 € inbegrepen inbegrepen
Toeslag single 120,00 € 175,00 € 175,00 € 119,00 € 84,00 €
INBEGREPEN IN DE FORMULE

Hotel in half pension + busreis in royal class + animatie voor volwassenen en kinderen + reisleiding + Nederlandstalige ski- of snowboardlessen (tijdens schoolvakanties) + Snowdream 
après-ski bar + begeleide kinderski (tijdens schoolvakanties)    

KORTINGEN

Geen ski - of snowboardlessen -70 € -70 € - -70 € -70 €

Eigen vervoer -90 € -90 € -90 € -90 € -90 €

3de persoon (vanaf 16j) op kamer met 2 volw. -58 € -79 € -61 € -61 € -66 €

Clubformule         Kerst
Za 19/12 - Zo 27/12 

Clubformule        Krokus
Vr 05/02 - zo 14/02

Clubformule       Pasen 1
Vr 25/03 - zo 03/04

Clubformule        Pasen 2
Vr 01/04 - Zo 10/04

Ligging: aan de oostkant van Livigno op slechts 
100 m van de skiliften. Het centrum van Livigno 
met de belastingvrije winkels, talloze restaurants 
en bars zijn makkelijk  bereikbaar.
Faciliteiten: zeer goed restaurant , lift, receptie, 
ruime bar,  tafelvoetbal, biljart, sauna en kleine 
fi tnessruimte .
Maaltijden: ‘s morgens is er een uitgebreid ontbijt-
buffet, terwijl je ’s avonds verwend wordt met een 
3-gangen meerkeuzemenu met saladebar. Uitste-
kende keuken en uitgebreide wijnkaart.
Kamers: de kamers zijn uitgerust met alle comfort 
en beschikken over bad / douche en WC,  telefoon, 
en satelliet-TV

Uitstekend, 
budgetvriendelijk hotel 
aan de liften

Budgetvriendelijk hotel!

Uitstekend, Uitstekend, 
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90 km 95 km 15 km

Liften:

Voor meer informatie en reservatie :  www.snowdream.be • Tel: +32(0) 11 73 39 91 • info@snowdream.be 

Beginners ★★★★   
Gevorderden ★★★★    
Experts ★★★★           
Skiliften ★★★★                
Berghutten ★★★★
Sneeuwzekerheid  ★★★★    
Wandelaars ★★★★★
Après-ski ★★              

5152

Pistes totaal 51 km:

Hoogte van 1000m tot 2150 m 
Brussel – Andalo: 1025 km

Sneeuwzeker familie skigebied !
ANDALO-PAGANELLA (1000 M – 2125 M)

Het skigebied “Paganella”strekt zich uit tussen 1.040 
m en 2.125 m . Van de 2.125 m hoge bergtop heeft men 
een adembenemend uitzicht op het Gardameer. Met in 
totaal meer dan 51 km pistes is de Paganella vooral bij 
gezinnen met kinderen erg geliefd. 
Vanuit Andalo komt men met de cabinelift en de 
stoeltjeslift op de top van de Paganella (2.125 m), van 
waaruit er interessante afdalingsmogelijkheden van 
alle niveaus zijn. Naast het moderne skigebied zijn 
er in Andalo nog talloze andere faciliteiten zoals een 
groot sportcentrum met ijsbaan, wellness-ruimte en 
zwembad. Er zijn verschillende winkeltjes, restaurants 
en berghutten die voor de heerlijk ontspannende 
Italiaanse sfeer zorgen.Italiaanse sfeer zorgen.



LIKE US ON FACEBOOK ! 

Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 
op aanvraag!

Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 
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Absolute prijskraker!
Eén van onze 1ste bestemmingen!HOTEL MIRALAGO *** 

Ligging: Hotel Miralago in Molveno is een excellent 
en zeer aangenaam hotel met een goede service en 
een familiale sfeer. Het hotel ligt in het centrum van 
het gezellige Molveno met uitzicht op het meer, op 
een 3-tal km van de pistes van Andalo. Onze bus blijft 
ter plaatse voor het vervoer naar de pistes en terug. 
De plaatselijke skibus stopt op 30m van het hotel. 
Ideaal hotel om tijdens de krokusvakantie lekker te 
genieten van een verzorgde skivakantie met een 
uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. Het hotel be-
schikt over een aangename idyllische ‘American Bar’, 
verzorgde wellness met een grote whirlpool.
Faciliteiten: receptie, gezellige bar,  leeshoek, 
restaurant, Tv-ruimte, diverse sauna’s, relaxruimte, 
whirlpool 
Maaltijden: uitgebreid ontbijtbuffet met onder 
andere eibereidingen. ’s Avonds geniet je van een 
4-gangen met saladebar. Uitgebreide wijnkaart.
Kamers: Hotel Miralago beschikt over gezellige 
kamers met ruime badkamer, WC, telefoon en TV. 
De kamers aan de achterkant van het hotel 
beschikken over een balkon met zicht op het meer 
van Molveno.

Charmant budget-
vriendelijk hotel met 
perfecte service

HOTEL 
MIRALAGO ***

Clubformule         Krokus
Vr 05/02 - zo 14/02
10d. reis - 7n. hotel

Volwassene (vanaf 17j) 694 €

Kind 12 t/m 16 635 €

Kind 6 t/m 11 516 €

Kind 2 t/m 5 367 €

Kind 0 t/m 1 145 €

EXTRA’S EN TOESLAGEN

6d skipas volwassene 187,00 €

6d skipas jeugd geb. na 30/11/1999 131,00 €

6d skipas kind geb. na 30/11/2007 94,00 €

6d skipas senior geb. voor 30/11/1950 159,00 €
7de dag skipas volwassene 13,00 €
7de dag skipas jeugd geb. na 30/11/1999 9,00 €

7de dag skipas kind geb. na 30/11/2007 6,00 €

7de dag skipas senior geb. voor 30/11/1950 11,00 €

Toeslag single 105,00 €

INBEGREPEN IN DE FORMULE
Hotel in half pension + busreis in royal class + ontbijt bij aankomst en avondmaal 
bij vertrek (enkel voor busreizigers) + animatie voor volwassenen en kinderen + 
reisleiding + Nederlandstalige ski- of snowboardlessen + Snowdream après-ski bar + 
begeleide kinderski 

KORTINGEN

Geen ski - of snowboardlessen -70 €

Eigen vervoer -90 €

3de persoon (vanaf 17j) op kamer met 2 volw. -72 €

Kinderen tot 12j op aparte kamer -100 €

Clubformule         Krokus
Vr 05/02 - zo 14/02
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Rustig van het leven genieten, samen met je gezin. Dat wil toch iedereen? Maar iedereen 
weet ook dat er elke dag heel wat kleine of grote ongemakken die rust kunnen verstoren.  
Allianz Global Assistance beschermt daarom al bijna 60 jaar lang families: thuis en onderweg. In 
België en in de rest van de wereld. Met reisverzekering, bijstand aan personen, hulp bij autopech…
Allianz Global Assistance en haar 400 000 dienstverleners bundelen hun krachten om iedereen te 
laten genieten van een leven zonder zorgen.

Mensen helpen,
altijd, overal. 
Dat is wat we doen !

Vertrouw gerust  
op de wereldwijde nr 1

Snowdream-juin 2013.indd   1 17/06/13   11:05



Beginners ★★★★   
Gevorderden ★★★★★     
Experts ★★★★★            
Skiliften ★★★★★                
Berghutten ★★★★★ 
Sneeuwzekerheid  ★★★★    
Wandelaars ★★★★★
Après-ski ★★★★                 

Liften:

Echte Oostenrijkse gemoedelijkheid met prachtig skigebied
MARIA ALM - HOCHKÖNIG (900 M – 2000 M)

100% sneeuwzeker!

Het bijna 3000m hoge Hochkönig massief torent 
boven de omliggende skitoppen uit die een aan-
eengesloten skigebied vormen van 150 km pistes.
De schilderachtige dorpen Maria Alm, Mühlbach, 
Dienten en Hintermoos liggen als parels aan 
de voet van deze imposante berg. Afwisselend 
kan men skiën op boomloze, brede hellingen of 
romantische afdalingen verborgen tussen de bos-
sen. Steile Weltcupafdalingen en kilometerslange, 
zacht glooiende hellingen wisselen mekaar af. 
De talloze gezellige berghutten, op natuurlijke 
wijze ingepland in het landschap, zorgen voor de 
typische Oostenrijkse charme.

Maria Alm, onze vaste stek sinds meer dan 15 
jaar is veruit het gezelligste dorp in deze regio. 
De pittoreske kerk (hoogste kerktoren in Salzbur-
gerland) het gezellige marktplein en de typische 
huizen geven je nog het echte Oostenrijk-gevoel. 
Niet verwonderlijk dat Maria Alm reeds 3 maal 
werd verkozen tot mooiste dorp van Oostenrijk. 

Ook ideaal dus voor wandelaars. 
De skiërs worden verwend door de zeer moderne 
liftinfrastructuur, die u zonder wachttijden laat 
genieten van de goed geprepareerde pistes. 
De echte skifanaten kunnen met afdalingen tot 
9 km lang en een hoogteverschil van 1100 m. reeds 
beginnen watertanden. De doorwinterde winter-
sporter vindt hier meer dan genoeg uitdagingen 
op de rode en zwarte pistes. Maar ook aan de 
rustige skiërs komen met meer dan 65 km zacht-
glooiende blauwe hellingen aan hun trekken.
Dit alles, samen met een niet te versmaden après-
ski maken van Maria Alm een echte aanrader.

12226

15 km81 km54 km

Hoogte van 900 m tot 2000 m 
Brussel – Maria Alm:  850 km

Pistes totaal 150 km:

Echte Oostenrijkse gemoedelijkheid met prachtig skigebied
(900 M – 2000 M)
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De pittoreske kerk (hoogste kerktoren in Salzbur-
gerland) het gezellige marktplein en de typische 
huizen geven je nog het echte Oostenrijk-gevoel. 
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Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 

op aanvraag!

Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 
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Wellness hotel!
100m van de liften! HOTEL THALERHOF **** 

Tophotel met een 
persoonlijke touch 
en 3/4 pension
Ligging: aan de rand van Maria Alm, op slechts 
100m van de liften van waar men een verbinding 
heeft met de “Abergliften”. Het wondermooie 
centrum van Maria Alm ligt op slechts 200 m. 
Faciliteiten: ruime receptie, lobby,  bar , stijlrijk 
restaurant, kinderspeelruimte, eigen super-
gezellige après-ski bar “Dengl Alm”, prachtig 
zwembad, verschillende sauna’s, whirlpool, 
lichttherapie, diverse relaxruimten,  massage 
(betalend), solarium (betalend).
Maaltijden: u verblijft in 3/4 pension: ’s morgens 
is er een uitgebreid, zeer verzorgd ontbijtbuffet 
en bereid de kok naar wens alle mogelijke 
eigerechten. Namiddagbuffet (vanaf 15h00) 
met hartelijke soepen, kleine snacks en diverse 
zoetigheden. Het avondmaal bestaat uit een 
5-gangen meerkeuzemenu met uitgebreide 
saladebar. Wekelijks zijn er zeer verzorgde thema 
buffetten. U mag zeker niet vergeten de uitge-
breide wijnkaart te raadplegen. 
Kamers: 
- Comfort: met douche en WC, haardroger, 

kabel-TV, kluisje, telefoon, Internetverbinding 
en balkon.(max. 3 Pers.)

- Deluxe: met douche, aparte WC, haardroger, 
radio, zithoek, kabel-TV, kluisje, telefoon, 
internetverbinding en balkon. (max. 4 Pers.) 

HOTEL 
THALERHOF ****

Clubformule         Krokus
Vr 05/02 - zo 14/02
10d. reis - 7n. hotel

Volwassene Komfort (vanaf 17j) 993 €

Volwassene Deluxe (familiekamer)(vanaf 17j) 1.063 €

Kind 12 t/m 16 821 €

Kind 8 t/m 11 720 €

Kind 4 t/m 7 510 €

Kind 0 t/m 3 180 €

EXTRA’S EN TOESLAGEN

6d skipas volwassene (geboren in 1996 of vroeger) 244,00 €

6d skipas kind geb. in of na 2010 184,00 €

6d skipas kind geb. 2000 tot 2009 123,50 €

6d skipas jeugd geb. 1997 tot 1999 0,00 €

7de dag skipas volwassene 27,50 €

7de dag skipas jeugd geb. 1997 tot 1999 20,00 €

7de dag skipas kind geb. 2000 tot 2009 13,50 €

7de dag skipas kind geb. in of na 2010 0,00 €

Toeslag single 105,00 €

INBEGREPEN IN DE FORMULE

Hotel in 3/4 pension + busreis in royal class + ontbijt bij aankomst en avondmaal 
bij vertrek (enkel voor busreizigers) + animatie voor volwassenen en kinderen + 
reisleiding + Nederlandstalige ski- of snowboardlessen of 4 begeleide dagtochten + 
Snowdream après-ski bar + begeleide kinderski + Kidsclub 

KORTINGEN

Geen ski - of snowboardlessen of dagtochten -70,00 €

Eigen vervoer -90,00 €

3de persoon (vanaf 17j) op kamer met 2 volwassenen = 60 € korting op de Komfort 
kamerprijs / 66 € korting op de Deluxe kamerprijs

Clubformule         Krokus
Vr 05/02 - zo 14/02
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Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 
op aanvraag!
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de Clubformule in dit hotel en skigebied: 
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Centrale ligging!
Ideaal familiehotel!HOTEL ALPENHOF ****

Hotel Alpenhof is een charmevol hotel dat 
gerund wordt door Karin Eder, tesamen met 
haar 3 dochters. Dit hotel staat gekend voor 
zijn persoonlijk familiair karakter. U voelt er zich 
thuis van zodra u binnenstapt en helaas krijgt u 
heimwee eens u vertrekt.

Ligging: aan de rand van het centrum. 
Hartje Maria Alm is stapvoets vanuit Alpenhof te 
bereiken. De skiliften vertrekken op slechts 300m 
van het hotel.
Faciliteiten: ruime receptie, lobby,  bar , charmant 
restaurant, kinderspeelruimte, Wellness met sauna, 
whirlpool, dampbad,  massage (betalend), solarium 
(betalend).
Maaltijden: ’s morgens is er een uitgebreid, zeer 
verzorgd ontbijtbuffet. Het avondmaal bestaat uit 
een meerkeuzemenu met uitgebreide saladebar. 
Wekelijks zijn er zeer verzorgde thema buffetten. 
U mag zeker niet vergeten de uitgebreide wijnkaart 
te raadplegen. 
Kamers: Comfortabele kamers met douche en WC, 
haardroger, kabel-TV, kluisje, telefoon, Internet-
verbinding, balkon en het badjas voor de welness. 
Alle kamers kunnen tot 3 en 4-bedden worden 
ingedeeld.

Tophotel met 
een familiale 
warme sfeer!

HOTEL 
ALPENHOF ***

Clubformule januari
Vrij 15/01 - Zo 24/01
10d. reis - 7n. hotel

Clubformule       Krokus
Vr 05/02 - zo 14/02
10d. reis - 7n. hotel

Volwassene (vanaf 15j) 769 € 859 €

Kind 10 t/m 14 - 555 €

Kind 5 t/m 9 - 555 €

Kind 2 t/m 4 - 205 €

Kind 0 t/m 1 - 145 €

EXTRA’S EN TOESLAGEN

6d skipas volwassene (geboren in 1996 of vroeger) 235,50 € 244,00 €

6d skipas jeugd geb. 1997 tot 1999 - 184,00 €

6d skipas kind geb. 2000 tot 2009 - 123,50 €

6d skipas kind geb. in of na 2010 - 0,00 €

7de dag skipas volwassene 26,50 € 27,50 €

7de dag skipas jeugd geb. 1997 tot 1999 - 20,00 €

7de dag skipas kind geb. 2000 tot 2009 - 13,50 €

7de dag skipas kind geb. in of na 2010 - 0,00 €

Toeslg ski- of snowboardlessen of dagtochten 90,00 € inbegrepen

Toeslag single 105,00 € 105,00 €

INBEGREPEN IN DE FORMULE
Hotel in half pension + busreis in royal class + ontbijt bij aankomst  en avondeten bij vertrek (enkel voor 
busreizigers) + animatie voor volwassenen en kinderen + reisleiding + Nederlandstalige ski- of snow-
boardlessen of 4 begeleide dagtochten (tijdens Krokus) + Snowdream après-ski bar + begeleide kinderski 
(tijdens Krokus) + Kidsclub (tijdens Krokus)

KORTINGEN

Geen ski - of snowboardlessen of dagtochten - -70,00 €

Eigen vervoer -90,00 € -90,00 €

3de persoon (vanaf 15j) op kamer met 2 volw. -70,00 € -70,00 €

Clubformule       Krokus

Uitstekendekinderkortingen
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Liften:

Voor meer informatie en reservatie :  www.snowdream.be • Tel: +32(0) 11 73 39 91 • info@snowdream.be 

Beginners ★★★★   
Gevorderden ★★★★★     
Experts ★★★★★            
Skiliften ★★★★★                
Berghutten ★★★★★ 
Sneeuwzekerheid  ★★★★★    
Wandelaars ★★★★
Après-ski ★★★★★                 

31 km123 km82 km

Pistes totaal 236 km:

Hoogte van 745 m tot 2700 m 
Brussel – Schladming:  990 km

Genieten in een van de mooiste gebieden in Oostenrijk
SCHLADMING – DACHSTEIN (745 M – 2700 M)

Planai, Hochwürzen, Hauser Kaibling en Reiteralm 
zijn de 4 bergen die deel uitmaken van de 4-Berge 
Schaukel die samen  een immens aaneengesloten 
skigebied (237 km pistes) vormen. De 85 super 
gezellige hutten zorgen voor de originele 
Oostenrijkse sfeer. Ons hotel ligt werkelijk op de 
pistes van de befaamde Reiteralm, de uitverkoren 
trainingsberg van de  Oostenrijkse topskiërs. 
De brede en bjzonder lange pistes van de 
Reiteralm lenen zich prima voor hun trainingen.

Deze regio is ook verbonden met SKI AMADÉ: 
met 1 skipas geniet u van 860 km skiplezier 
en 270 liften.

293411

en 270 liften.
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Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 
op aanvraag!

Wellness hotel!
Letterlijk op de Piste!HOTEL RAUNERHOF **** 

Tophotel op de piste 
in 3/4 Pension
Ligging: ideaal gelegen op de pistes van de 
Reiteralm, midden in het befaamde 4-bergen 
skigebied  “Schladming – Dachstein”. Omwille 
van de ligging op een afdaling, is dit ideaal voor 
ervaren skiërs.
Faciliteiten: receptie, bar, gezellige stube, res-
taurant, kinderspeelruimte, fantastische wellness 
met verschillende sauna’s, whirlpool, lichtthera-
pie, diverse relaxruimten, fi tnessruimte, massage 
en solarium (betalend) in een schitterend uitzicht 
over de bergtoppen
Maaltijden: rijkelijk, zeer uitgebreid ontbijt.  ’s 
Avonds is er een 4-gangen meerkeuzemenu met 
uitgebreide saladebar. In de namiddag is er een 
buffet met hartelijke soepen, kleine snacks en 
diverse zoetigheden (3/4 pension)
Kamers: 
-  Standart kamer: 22m2, prachtige comfortabele  

2-persoonskamers met bad / douche, WC, satel-
liet -TV,  safe, haardroger en telefoon

-  Grande kamer: zelfde uitrusting, 
maar voor 2-3 personen (30 - 35m2)

-  Junior suite: zelfde uitrusting, maar voor 2-4 
personen (42 - 48m2) met keuken

-  Familie suite: zelfde uitrusting maar voor 4-5 
personen (55m2) met keuken en 2 slaapkamers

HOTEL 
RAUNERHOF ****

Clubformule januari
Za 15/01 - Zo 24/01
9d. reis - 6n. hotel

Clubformule         Krokus
Za 06/02 - Zo 14/02
9d. reis -6n. hotel

STANDART GRANDE JUNIOR SUITE FAMILIE SUITE STANDART GRANDE JUNIOR SUITE FAMILIE SUITE
Volwassene (vanaf 19j) 893 € 963 € 1.033 € 1.103 € 983 € 1.053 € 1.123 € 1.193 €
Kind 16 t/m 18 - - - - 916 € 986 € 1.056 € 1.126 €
Kind 13 t/m 15 - - - - 819 € 889 € 959 € 1.029 €
Kind 7 t/m 12 - - - - 655 € 725 € 795 € 865 €
Kind 3 t/m 6 - - - - 491 € 561 € 631 € 701 €
Kind 0 t/m 2 - - - - 170 € 170 € 170 € 170 €
EXTRA’S EN TOESLAGEN
6d skipas volwassene (geboren in 1996 of vroeger) 235,50 € 244,00 €
6d  skipas jeugd geb. 1997 tot 1999 - 184,00 €
6d  skipas kind geb. 2000 tot 2009 - 123,50 €
6d  skipas kind geb. in of na 2010 - 0,00 €
7de dag skipas volwassene 26,50 € 27,50 €
7de dag skipas jeugd geb. 1997 tot 1999 - 20,00 €
7de dag skipas kind geb. 2000 tot 2009 - 13,50 €
7de dag skipas kind geb. in of na 2010 - 0,00 €
Toeslag ski- of snowboardlessen of dagtochten 90,00 € inbegrepen
Toeslag single 305,00 € 340,00 € - - 305,00 € 340,00 € - -
INBEGREPEN IN DE FORMULE
Hotel in half pension + busreis in royal class +  ontbijt bij aankomst (enkel voor busreizigers) + animatie voor volwassenen en kinderen + reisleiding + Nederlandstalige ski- of 
snowboardlessen of 4 begeleide dagtochten (tijdens Krokus) + begeleide kinderski (tijdens Krokus) + Kidsclub (tijdens Krokus)

KORTINGEN
Geen ski - of snowboardlessen of dagtochten - -70,00 €
Eigen vervoer - 90,00 € - 90,00 €
3de persoon (vanaf 19j) op kamer met 2 volw. -120,00 € -125,00 € -130,00 € -135,00 € -120,00 € -125,00 € -130,00 € -135,00 €

personen (55m2) met keuken en 2 slaapkamers) met keuken en 2 slaapkamers1.193 €
1.126 €
1.029 €

865 €
701 €
170 €

de Clubformule in dit hotel en skigebied: 

HOTEL 
RAUNERHOF ****

Clubformule januari
Za 15/01 - Zo 24/01

STANDART GRANDE

Clubformule         Krokus
Za 06/02 - Zo 14/02
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Beginners ★★★★★   
Gevorderden ★★★★★     
Experts ★★★★★            
Skiliften ★★★★★                
Berghutten ★★★★★ 
Sneeuwzekerheid  ★★★★★    
Wandelaars ★★★★★
Après-ski ★★★★★                 

Liften:

Voor meer informatie en reservatie :  www.snowdream.be • Tel: +32(0) 11 73 39 91 • info@snowdream.be 

49 km150 km39 km

Pistes totaal 238 km:

Hoogte van 1375 m tot 2872 m 
Brussel – Ischgl: 876 km

Meest exclusieve skigebied van Tirol, bijzonder sneeuwzeker!
ISCHGL (1400 M – 2872 M)

6163

Ischgl is een van de meest sneeuwzekere en 
exclusiefste skigebieden van Oostenrijk. 

3 Gondelbanen brengen u in het enorme skigebied 
dat verbonden is met het Zwitserse Samnaun 
(taxfree). Het overweldigend aanbod van 
gevarieerde en uitdagende afdalingen, de 
bruisende après-ski en de unieke aparte sfeer 
zijn een ware aantrekkingspool voor de sportieve, 
trendy wintersporter. Kortom, een absolute must 
voor de echte fanaten. Het skigebied Silvretta 
Arena biedt u sneeuwgarantie van eind november 
tot begin mei. Van de 238 km pistes ligt er 90% 
tussen 2000 m en 2900 m waardoor de sneeuw-
zekerheid gegarandeerd is.
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Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 
op aanvraag!

Individuele reizen of reizen buiten 
de Clubformule in dit hotel en skigebied: 

39

Tophotel aan de liften!
Mooie Wellness!SPORTHOTEL PIZ BUIN ****S

Tophotel in het 
centrum van Ischgl!
Ligging: bevoorrechte ligging op slechts 80m 
van de liften, in het centrum van Ischgl. 
Faciliteiten: Prachtig zwembad, fi tnessruimte 
een gezellige bar, wellness center met sauna, 
stoombad, whirlpool enz. De trendy après-ski bar 
“Nikis Stadl” is een begrip in Ischgl.
Maaltijden: ‘s morgens is er een zeer uitgebreid 
schitterend ontbijtbuffet. ‘s Avonds kan u genie-
ten van een vier- of vijfgangen keuzemenu met 
saladebuffet.
Kamers: De nieuwe, aangename kamers beschik-
ken allen over bad- of douche/toilet, haardroger, 
radio, telefoon, kabel-TV , kluis, en internetaan-
sluiting. De kamerprijzen in de prijstabel zijn van 
toepassing op ‘Velill’ en ‘Pardatsch’.

HOTEL 
PIZ BUIN ***S

Clubformule       Pasen1
Vr 25/03 - zo 03/04
10d. reis - 7n. hotel

Clubformule       Pasen 2
Vr 01/04 - zo 10/04
10d. reis - 7n. hotel

Volwassene (vanaf 18j) 1.264 € 1.040 €

Kind 14 t/m 17 998 € 830 €

Kind 7 t/m 13 905 € 748 €

Kind 4 t/m 6 672 € 560 €

Kind 0 t/m 3 120 € 120 €

EXTRA’S EN TOESLAGEN

6d skipas volwassene 233,00 € 233,00 €

6d skipas jeugd < 17j 140,00 € 140,00 €

6d skipas kind geboren < 8j 0,00 € 0,00 €

7de dag skipas senior 60j en ouder 209,50 € 209,50 €

6d skipas volwassene 29,50 € 29,50 €

6d skipas jeugd < 17j 17,50 € 17,50 €

6d skipas kind geboren < 8j 0,00 € 0,00 €

7de dag skipas senior 60j en ouder 27,00 € 27,00 €

INBEGREPEN IN DE FORMULE

Hotel in half pension  + animatie voor volwassenen en kinderen + reisleiding + Nederlandstalige ski- of 
snowboardlessen + Snowdream après-ski bar + begeleide kinderski - Deze reis is enkel met eigen 
wagen! Reisleiding en lessen vanaf min. 10 inschrijvingen

KORTINGEN

Geen ski - of snowboardlessen of dagtochten -70,00 € -70,00 €

Eigen vervoer -90,00 € -90,00 €

Clubformule       Pasen1 Clubformule       Pasen 2
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ALGEMENE REISVOORWAARDEN
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 / website binden de reisorganisator of de reisbe-

middelaar die de brochure / website 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/website  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 reisorganisator en/of reisbemiddelaar 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 vervul-
len.

 b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulerings- en/of bijstands-
verzekering.

 c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.
§2. ten laatste 7 kalenderdagen vóór de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de 

reizigers schriftelijk te verstrekken:
 a) dienstregelingen, tussenstops en aansluitingen (alsook, indien mogelijk, de door 

de reiziger in te nemen plaats);
 b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke 

vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, 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 de persoon die ter 
plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.

De hierboven 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 reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden 
gebracht.

Artikel 5. Totstandkomen van het contract
(cfr. 1. Bijzondere verkoopsvoorwaarden)
§1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar en/of -organisator ertoe gehou-

den 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 reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de 

reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
 Wijkt de inhoud van de bestelbon af  van de boeking of gebeurt de bevestiging niet 

binnen uiterlijk 21 dagen na de boeking , dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de 
reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling 
van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6. Prijs van de reis
(cfr. 2. Bijzondere verkoopsvoorwaarden)
§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:

 a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
 b) de vervoerkosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
 c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffi ngen 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 bin-

nen de 20 kalenderdagen die 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.

 
Artikel 7. Betaling van de reissom
(cfr. 1. Bijzondere verkoopsvoorwaarden)
§1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de onderteke-

ning van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom 
zoals in de bijzondere voorwaarden 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 van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde 
dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumen-
ten 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 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
(cfr. 4 Bijzondere verkoopsvoorwaarden)
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de 
reisbemiddelaar 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 zon-
der 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 reisbemid-
delaar of de reisorganisator van zijn beslissing in kennis te 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 afreis
(cfr. 6. Bijzondere verkoopsvoorwaarden)
§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:

 1. 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.

 2. 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 schade-
loosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:

 a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voor-
zien 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 inbe-
grepen. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorziene omstandighe-
den 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 worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle 
nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze 

     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 belopen van dit verschil.
§3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven 

om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijk-
waardig 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
(cfr. 5. Bijzondere verkoopsvoorwaarden)
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 reisbemiddelaar 
lijden ten gevolge van die verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald 
worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste 
eenmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid van de reisorganisator
§1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, over-

eenkomstig 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 van nalatigheid van zijn aangestelde en verte-
genwoordigers, 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 contract tot reis-
organisatie inbegrepen 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 van 16 februari 1994 van 
toepassing.

 
Artikel 15. Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, 
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
§1. Vóór de afreis:
 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 of 
reisorganisator.

§2. Tijdens de reis:
 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.
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§3. Na de reis:
 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. Ingeval 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 verzoenings-
procedure 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 inge-
vuld 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 eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst 
vastgelegd worden.

 Secretariaat van de Cel Verzoening:
 Koning Albert II-laan 16, 1000 BRUSSEL
 Tel: 02/206.52.38 – Fax: 02/206.57.74
 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 1250 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 geschil-
lenreglement, op een bindende en defi nitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. 
Hiertegen is geen beroep mogelijk.

 Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de 
Geschillencommissie Reizen:

  Koning Albert II-laan 16, 1000 BRUSSEL
     Tel: 02/206.52.37 (9-12u) – Fax: 02/206.57.74
     e-mail: clv.gr@skynet.be
  
BIJZONDERE REISVOORWAARDEN

1. Totstandkoming van het contract
(cfr. Art.5-Art.7 Algemene reisvoorwaarden)
1.1 Bij verkoop via de telefoon wordt de bestelbon vervangen door de inhoud van de 

reisbrochure en de schriftelijke reisbevestiging. Deze schriftelijke reisbevestiging 
kan per e-mail verstuurd worden aan de reiziger.

      Telefonische reservatie wordt aanzien als een boeking in aanvraag.
1.2 De reservatie wordt defi nitief als:
 - de klant een reisbevestiging of bestelbon heeft ontvangen en de klant binnen de 

7 dagen het voorschot (30% van de totale reissom met een minimum van Ð200 
per persoon) en eventuele reisverzekering heeft betaald (boekt de klant minder 
dan 1 maand voor de vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk 
betalen).

1.3 Eventuele fouten en/of onvolledigheden op de reisbevestiging (bestelbon) dienen 
door de klant binnen de 7 dagen na ontvangst van de reisbevestiging gemeld te 
worden. Bij reizen geboekt één maand vóór de afreis, moeten eventuele fouten en 
onvolledigheden gemeld worden binnen de 48 uur.

1.4 Het saldo dient 1 maand voor afreis betaald te worden.
 

2. Communicatie per e-mail.
Door de mededeling van zijn e-mailadres gaat de reiziger uitdrukkelijk akkoord om alle 
mogelijke correspondentie te ontvangen via e-mail. Dit impliceert uitdrukkelijk dat de 
reisbevestiging en alle verdere communicatie per e-mail aan de reiziger kan worden 
verstuurd. De reiziger die 48 uur voor zijn vertrek de nodige documenten betreffende 
zijn reis niet zou hebben ontvangen, dient uit eigen initiatief telefonisch of per e-mail 
contact op te nemen met de reisorganisator. De reisorganisator kan niet verantwoorde-
lijk gesteld worden indien bepaalde briefwisseling, de reiziger niet hebben bereikt en de 
reiziger desbetreffend geen contact per telefoon of e-mail heeft opgenomen.

3. Prijs van de reis
(cfr. Art.6 Algemene reisvoorwaarden)
De prijzen via de telefoon of mail gecommuni¬ceerd zijn onder voorbehoud van 
mogelijke fouten. De prijzen in de brochure of op website zijn onder voorbehoud van 
druk- en typefouten en tussentijdse prijswijzigingen. De exacte prijs wordt medegedeeld 
op de reisbevestiging.De reisorganisator is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend 
uit vertragingen in het transport voortvloeiend uit weersomstandigheden, defecten, 
stakingen, wijzigingen van diensregelingen, of transportmiddel.

4. Kortingen en supplementen
De kortingen en supplementen staan omschreven in de reisbrochure of website  en 
gelden per persoon, per reis. Kortingen en supplementen worden verrekend op de 
basisprijs (per persoon) van de reis.

5. Wijzigingen door de reiziger
(cfr. Art.9 Algemene reisvoorwaarden)
Indien na het opmaken van de reisbevestiging (bestelbon) nog wijzigingen worden 
aangevraagd door de reiziger, dan mag de reisorganisator en/of de reisbemiddelaar 
wijzigingskosten aanrekenen (€ 25 per dossier).  

6. Verbreking door de reiziger
(cfr. Art.13 Algemene reisvoorwaarden)
Elke annulering moet onmiddellijk en schriftelijk aan de reisbemiddelaar en/of- organi-
sator worden overgemaakt. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de 
datum van ontvangst door de reisorganisator. 
De schadevergoeding wordt forfaitair als volgt bepaald:
-  tot 3 maanden vóór vertrek: 30% van de totale reissom
-  vanaf 3 maanden tot en met 31 dagen vóór vertrek: 50% van de reissom
-  vanaf 30 dagen tot en met 8 dagen vóór vertrek: 75% van de reissom
-  vanaf 7 dagen (inclusief)  tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom

7. Verbreking door de reisorganisator
(cfr. Art.11 Algemene reisvoorwaarden)
De reisorganisator behoudt zich het recht voor tot 3 weken voor afreis de groepsreis te 
annuleren indien geen 25 deelnemers geboekt hebben. indien de klant een slaapbus of 
een andere type bus heeft gereserveerd tijdens een reis en indien er geen bus van dat 
type meer ter beschikking is door onze busmaatschappij, kan Snowdream de reis laten 
doorgaan met een ander type bus zonder dat er enige prijsverrekening of annulatie 
kan geschieden.

8. Kamertypen
De typen van kamers/appartementen voor verkoop staan op de Snowdream website of 
website van het hotel. Het type kamer of appartement die de klanten benutten in het 
hotel kan mogelijks afwijken van de foto - plattegrond plan – indeling van de kamer 
zoals op de website is aangegeven. De types van kamers/appartementen worden niet 
beschouwd als een wezenlijk onderdeel van de reisovereenkomst. Snowdream heeft het 
recht om de reis te laten doorgaan met een ander type kamer/appartement zonder dat 
er enige prijsverrekening of annulatie kan geschieden.

9. Formaliteiten
- De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formali-

teiten die hem in de brochure of op onze website door de reisbemiddelaar worden 
medegedeeld.

-  Minderjarigen dienen over een reisdocument met foto te beschikken. Minderjarigen 
die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen over documenten te beschikken 
waaruit blijkt dat zij alleen mogen reizen en waarbij de datum van aankomst en 
vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie 
doorbrengen en het adres in België.

10. Dienstregeling
De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden 
er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen 
worden.

11. Aansprakelijkheid
- Degene die een reis boekt is hoofdelijk aansprakelijk (ook voor alle anderen die 

hij/zij aanmeldt).
- De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene omstandigheden, zoals 

nieuwe reglementeringen of verordeningen, ongevallen, epidemieën, oorlog, enz. 
voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is, zodat extra vervoer- of 
verblijfskosten hiervan het gevolg voor rekening van de reiziger zijn.

-  De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade aan derden, skimateriaal of 
bagage.

-  De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verloren bagage. Indien je iets 
belangrijks bent vergeten in hotel of bus, gelieve tot Snowdream te wenden, tot 
uiterlijk één week na thuiskomst. Alle meldingen die na één week binnenkomen, 
worden niet meer in behandeling genomen. 

-  De prestaties van de reisorganisator nemen een aanvang en eindigen op de 
opstapplaats.

12. Goed gedrag en zeden reiziger
De reisorganisator behoudt zich het recht voor om geen contract af te sluiten met 
klanten die in het verleden een afwijkend  reisgedrag hebben vertoond of waarom-
trent in het verleden klachten zijn geuit. De reisorganisator heeft eveneens het recht 
maatregelen te nemen tegen reizigers dewelke tijdens de duur van de reis ongepast  
gedrag vertonen.

13. Recuperatie niet genomen inclusieve of gereserveerde diensten
Vervoer : indien u tijdens de reis beslist om voor de terugreis de gereserveerde 
busplaats of vliegtuigseat niet te gebruiken is er geen terugbetaling van de 
gereserveerde plaats.
Ski- of snowboardles : er is geen terugbetaling bij het onderbreken van de lessen-
reeks, ook niet indien u het niveau niet correct  hebt opgegeven en er geen andere 
lesgroepen zijn. Groepslessen ski en snowboard worden gegeven in 
verschillende niveaus. De lessen in een  bepaald niveau gaan  door  wanneer er 
minimaal  4 personen in een bepaald niveau deelnemen. Indien ter plaatse blijkt dat 
iemand die ingeschreven is voor onze skilessen niet op een goede manier 
kan ingedeeld worden in de bestaande skigroepen, behouden wij ons het recht om 
deze persoon uit te sluiten van de lessen (terugbetaling lesgeld). Deze personen 
kunnen zich ter plaatse inschrijven bij de lokale skischool. De eindbeslissing hiervoor 
ligt bij onze lokale reisleider. Door in te schrijven voor de lessen verklaart u zich 
hiermee akkoord.
Skipas : indien u , om welke reden ook, uw skipas niet optimaal kan benutten, kan u 
enkel ter plaatse van het 
skipasbureau gelden recupereren. Dit is niet van toepassing in alle gebieden, u dient 
over de nodige bewijsstukken 
te beschikken. Na de reis worden geen skipassen terugbetaald.

14 . Maaltijden en faciliteiten
Het aantal sterren van een hotel wordt door de plaatselijke autoriteiten bepaald door 
het comfortniveau, de aanwezige faciliteiten en dienstverlening. Kwaliteit van de 
verstrekte maaltijden en het prijsniveau van maaltijden en dranken en beschikbare 
faciliteiten vallen daar niet onder. Bovendien verschillen de normen per land.  
Snowdream kan daarvoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

VERZEKERING FINANCIEEL ONVERMOGEN
Conform art. 36 van de reiscontractenwet is Snowdream door “Garantiefonds Reizen,  
Metrologielaan 8, B-1130 BRUSSEL, verzekerd om in geval van fi nancieel onvermogen, 
zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen.

SNOWDREAM behoort tot de In-Venture Group BVBA vertegenwoordigd door Kristof 
Briers als zaakvoerder.

Kristof Briers, Bergstraat 19, 3200 Gelrode, staat garant voor de diensten 
van SNOWDREAM conform art. 36 van de reiscontractenwet.
 

ALGEMENE REISVOORWAARDENLIKE US ON FACEBOOK ! 



Voor meer informatie en reservatie :  www.snowdream.be • Tel: +32(0) 11 73 39 91 • info@snowdream.be 44

INFO EN RESERVERINGEN

Sint-Lambertusstraat 6, 3940 Hechtel

Tel. +32(0) 11 73 39 91 
E-mail: info@snowdream.be - www.snowdream.be

Openingsuren: Ma.-Vr. 10u00-12u00 / 14u00-18u30 - Za. 10u00-13u00

NIEUWE HOTELS WINTER 2015-2016

Nieuw aanbod reizen buiten schoolvakanties in Clubformule!

HOTEL KOLFUSCHGERHOF ****

Sella Ronda - Colfosco
HOTEL BELVEDERE ***

Sella Ronda - Colfosco
HOTEL ALPENHOF ****

Maria Alm - Hochkönig
HOTEL BRÜCKENWIRT ***

Altenmarkt-Zauchensee

Maatschappelijke zetel: Bergstraat 19 – 3200 Aarschot (Gelrode)
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