David’s Skifriends
(i.s.m. Josk Reizen)

Skireizen 2018 - 2019:

Shortski 3 skidagen in de kerstvakantie (slaapbus):
Kirchlerhof***in Mayrhofen-Hintertux: schitterende ligging op 300m van de lift - traditioneel
hotel - wellness center - skibus naar Hintertux stopt vlakbij - après-ski nabij het hotel
Skigebied Mayrhofen (Oostenrijk): aangenaam skigebied met veel hutten - dalafdaling mogelijk tot
aan de liften; Hintertux: gletsjer - altijd sneeuwzeker (inclusief in de skipas)

Krokus 2019 (bus****):
Pustertalerhof**** in Kronplatz: new Alpine Jewel swimming pool (binnen- en buitenzwembad
met wellness) - kinderanimatie (Nederlandstalig) - 10km van het dalstation - Josk bus aanwezig ambiance verzekerd - kidsactie -8j
Skigebied Kronplatz (Süd-Tirol): 119 km skiplezier - bruisende après-ski - Nederlandstalige
skilessen vanaf 4 jaar - Tokki sneeuwclub voor 3-jarigen - Superdolomietenskipas mogelijk (Sella
Ronda, Sexten,...) - beperkte wachttijden aan de lift

Pasen 2019 (reis met eigen wagen):
Sporthotel Obereggen****s in Val di Fiemme (Italië): direct aan de piste en skilift gelegen topkeuken - groot zwembad en wellness - kinderanimatie - rodelen - kidsacties -16j, -12j en -8j

Obereggen (dalstation in skigebied Val di Fiemme): geen wachttijden aan de liften - gezellige
hutten - verlicht avondskiën en rodelen - Nederlandstalige skilessen vanaf 4 jaar i.s.m. de lokale
skischool en onze eigen Nederlandstalige monitoren - gezellige après-ski - prachtig wandelgebied

Prijzen
Shortski Kerstvakantie 2019 woe 02.01 - zo 06.01: (slaapbus + skipas 3d + hotel HP): Volw. €580;
-16j. €450; -8j. €350
Krokus 2019 vr. 01.03 - za 09.03: (bus**** + skipas 6d + hotel HP): volw. €1.090; -14j. €760; -8j.
€630 (voor -8jaar: skimateriaal + les inbegrepen)
Pasen 2019 za 06.04 - za 13.04: (skipas 6d + hotel HP) *reis met eigen wagen: volw. €1.080; -16j.
€790; -12j. €670; -8j actie (gratis verblijf en skipas)

Extra’s
Ski- en snowboardles: €150 6d/4u per dag (in Obereggen alleen lessen voor de kids en geen
snowboardlessen). Lessen shortski: op aanvraag
Skimateriaal: 6d/7d: €90; 3d: €80
Snowboardmateriaal: 6d/7d: €110; 3d: €100
*indien eigen skischoenen = upgrade ski’s
Annulatieverzekering: week: €23; short €17
Ongevallenverzekering: week: €20; short €15
*verblijfstaks ter plaatse te betalen
Korting eigen wagen (krokus): €90/persoon. Wandelaars = 20% korting op basisprijs. Uitbreiding
skipas steeds mogelijk (www.josk.be)
Info hotels: www.pustertalerhof.com; www.obereggen.it; www.kirchlerhof.at

INFO & INSCHRIJVINGEN: David Heyman david.heyman@telenet.be - 0477/349902

Ook andere bestemmingen en periodes zijn te boeken, neem contact op voor meer info!

