
 

Italië
Kronplatz  |  Zuid-Tirol 40
Winklerhotels  |  Zuid-Tirol 42
Arabba  |  Superdolomieten 72
Corvara  |  Superdolomieten 82
Pampeago  |  Val di Fiemme 84
Predazzo  |  Val di Fiemme 92
Obereggen  |  Val di Fiemme 94
Livigno 96
Passo Tonale  |  Val di Sole 108
Folgarida - Madonna d.C.  |  Val di Sole 110

Oostenrijk
Ischgl  |  Galtür - Wirl 112
Ischgl  |  Kidsweken 118
Ischgl  |  Galtür - Dorp 120
Ischgl  |  Galtür shortski’s 123
Zillertal (Hintertux) 124
Schladming  |  Ski Amadé 126
Sölden  128
Flachau  |  Ski Amadé 130
Saalbach-Hinterglemm-Leogang 134
Bad Kleinkirchheim 146



Indien u nog zou twijfelen …  
  ... laat u overtuigen op één van onze reizen !

  wintersportspecialist met reeds 34 jaar ervaring

  onze prijzen zijn scherp opgesteld, met de nodige aandacht voor kinderkortingen

  wij bieden een hoge service en focussen op persoonlijk contact met onze klanten

  garantie op goede pistecondities t.e.m. Pasen

  Nederlandstalige reisleiding op alle reizen

  Nederlandstalige skilessen of skibegeleiding

  reizen met autocar of vliegtuig. Alle reizen zijn mogelijk met eigen wagen

  unieke formules zoals de kidsweken, kidsacties en de genietweken (50+)

  uitgebreid aanbod aan shortski’s met Dreaming Class

  JOSK Dreaming Class bus voor de meeste luxueuze manier van reizen

  zorgvuldig gekozen 3*** & 4**** hotels en zelfs één 5***** hotel

  TOKKI kinderclubs met skigewenning vanaf 3 jaar

Welkom bij JOSK reizen

Vertrouw net als JOSK Reizen 
op Schöffel voor een geslaagde 
skivakantie! 
Kijk voor de collectie of uw lokale dealer op 
www.schoeffel.com

NIEUW
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Artikel 5 – Bijzondere reisvoorwaarden : Opzegging door de reiziger (cfr. Art.11 Algemene reisvoorwaarden)

Elke annulering moet onmiddellijk en schriftelijk aan JOSK reizen worden overgemaakt. 
De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van de schriftelijke ontvangst van uw annulering.
Indien de reiziger zijn reis moet annuleren, zelfs door overmacht of toeval, wordt de opzegvergoeding forfaitair als volgt bepaald:

Annulering tot en met 28 dagen voor vertrek* : 150 EUR pp
Annulering tot en met 8 dagen voor vertrek*: 50% van de totale reissom 
Annulering vanaf 7 dagen voor vertrek* : 100% van de totale reissom
(*) Vertrek reizigers autocar = Vertrekdatum vanuit België / Vertrek reizigers eigen wagen = Datum check in accommodatie

JOSK reizen adviseert de reiziger om bij het boeken een annuleringsverzekering af te sluiten. 
Dit om bovengenoemde kosten te vermijden indien u de reis door onvoorzienbare omstandigheden moet annuleren. 
U kunt deze verzekering bij JOSK reizen afsluiten, waardoor een snelle afhandeling gegarandeerd wordt. 
Belangrijk: iedere annulering moet schriftelijk meegedeeld worden aan JOSK reizen. 

Informatie over de aangeboden verzekeringen vindt u op pagina 139 - 143 en via www.josk.be

• online uw reis zoeken en boeken: www.josk.be
• telefonisch: 09 349 37 36
• e-mail: info@josk.be
• in ons kantoor te Lokeren (enkel op afspraak)

Hoe boeken?

 BETALING REIS
•  voorschot € 150 p.p + verzekering (non-refundable) ; na ontvangst bestelbon binnen een termijn van vijf werkdagen
•  saldo: na ontvangst reisdocumenten, ca. vier weken voor afreis; volledig saldo dient betaald te zijn 14 dagen voor afreis
•  enkel via overschrijving

Wat indien u de reis moet annuleren?

 BEZOEK ONZE WEBSITE 'WWW.JOSK.BE'
 Schrijf u in voor de JOSK nieuwsbrief, zo blijft u van alle nieuwigheden op de hoogte ...



1. Vervoer: busreis, vliegtuigreis of eigen wagen
busreis
Reis met luxe autocar. JOSK reizen biedt 2 reisformules aan (data in brochure zijn vertrek- en aankomstdag in België).
1)  Comfort class: extra comfortabele relaxzetel, verstelbare rugleuning (45°), voetensteun, zetelafstand min. 83 cm
2)  Dreaming class: zowel echt bed als vaste stoel voor iedereen. Alle shortski-reizen worden in dreaming class uitgevoerd (zie p. 21-23).

Alle autocars rijden volledig conform de Europese richtlijnen betreffende rij- en rusttijden. Dit impliceert dat op sommige reizen gebruik zal  
worden gemaakt van de shuttledienst van het hotel of plaatselijke skibus. Wij rekenen hiervoor op uw begrip.

Maximaal 3 opstapplaatsen per traject = sneller ter plaatse. Bij reservering dient u 2 voorkeuropstapplaatsen door te geven.  
Wij trachten zoveel mogelijk rekening te houden met uw 1e keuze.  
Vanaf 15 personen kan men over een eigen opstapplaats beschikken indien deze op het reistraject ligt.

LOPPEM (*):  carpoolparking Lac | E40 – afrit 7bis 
KORTRIJK (*):  Amb. Baertlaan (parking Lange Munte)
DESTELBERGEN:  carpoolparking | R4 – afrit N445 Destelbergen | Dendermondesteenweg 691, 9070 Destelbergen
LOKEREN:  carpoolparking | E17 – afrit 12
WOMMELGEM:  Park & Ride Wommelgem-Antwerpen (Fruitkraam Cools) Autolei 311, 2160 Wommelgem
GROOT-BIJGAARDEN (*):  texaco tankstation E40 (richting Brussel)
BERTEM (*):  carpoolparking | E40 – afrit 22
LUMMEN:  carpoolparking | E314-A2 – afrit 26

Uw opstapplaats , vertrekuur en busnummer worden u meegedeeld via uw reisdocumenten.  
Vertrekuur is voorzien tussen 17 en 21u, bij shortski's kan dit vroeger zijn.
(*) Loppem en Kortrijk, Groot-Bijgaarden en Bertem kan u niet samen kiezen als 1e en 2e opstapplaats.

Plaatsreservatie: 1e en 2e rij vooraan kunnen gereserveerd worden (€ 40/seat/heen-terug)
Extra seat (heen-terug): € 190/seat bij reizen met comfort class | € 400/seat bij reizen met dreaming class

OPSTAPPLAATSEN

vliegtuigreis
1)  shortski: (zie p. 20) directe vlucht Antwerpen - Innsbruck
2)  weekreis: (zie p. 18-19) directe vlucht Antwerpen - Bolzano

eigen wagen
U kan alle reizen met eigen wagen uitvoeren. Bij aankomst is uw kamer beschikbaar vanaf 15u, bij check-out behoudt u de 
kamer tot 10u.

Basisprijs: wat is inbegrepen ?



7basisprijs  6

Basisprijs: wat is inbegrepen ?

2. verblijf in halfpension, 3/4 pension of volpension
•  kamers beschikbaar op dag van aankomst uiterlijk om 15u
•  warme lunch bij aankomst op bepaalde reizen (enkel voor busreizigers)
•  ontbijt bij aankomst shortski’s (uitz.: shortski's met vliegtuig)
•  verblijf in volpension in Tonale (Hotel Delle Alpi) en Kronplatz (Hotel Falkensteiner)
•  bij terugreis weekreis met bus op vrijdagavond: avondmaal inbegrepen
•  bij terugreis op zaterdag: kamers behouden tot 10u, ontbijt inbegrepen
•  bij terugreis shortski’s: kamers behouden tot 10u, ontbijt inbegrepen. Er is steeds douchegelegenheid voorzien.
•  verblijfstaks: dient u ter plaatse te betalen

info omtrent check-in & check-out, maaltijden vindt u op uw bestelbon.

3. skipas
•  skipas ligt steeds klaar in uw hotel (verkrijgbaar bij JOSK reisleider of aan hotelreceptie) 
•  skipas 6/7d. start steeds vanaf de dag na aankomst
•  bij shortski’s start de skipas steeds de dag van aankomst
•  in vele gebieden wordt voor de keycard-skipas een waarborg gevraagd
•  uitbreiding skipas is mogelijk (b.v. 6  7 dagen), bij boeking door te geven (kan niet meer ter plaatse) 

KAMERTYPES

De gereserveerde kamers in de verschillende hotels zijn steeds de standaardkamers.
Volgende kamertypes worden standaard aangeboden :

• TYPE 100 : 1-persoonskamer met singelbed
• TYPE 200 : standaardkamer met dubbelbed
• TYPE 300 : standaardkamer met dubbelbed + 1 kinderbed/sofa
• TYPE 400 : standaardkamer met dubbeldbed + 2 kinderbedden/sofa
• TYPE 500 : standaardkamer met dubbelbed + 3 kinderbedden/sofa

Niet alle kamers in een hotel zijn identiek, het hotel kent de kamers toe aan de reizigers. In de meeste kamers zijn er voor  
een 3e en/of 4e bed een slaapbank of uitklapbaar bed voorzien, deze bedden worden door de hoteliers als volwaardige bedden aanzien. 

In sommige hotels is het mogelijk een upgrade van kamer te boeken. 
U vindt dit per hotel terug in de prijstabel.
B.v. TYPE 401 : 4-persoons junior suite
 
Indien geen singelkamers meer beschikbaar zijn, dan kan een dubbelkamer voor singlegebruik aangevraagd worden (TYPE 201).
De meerprijs hieraan verbonden varieert per reis en steeds op aanvraag.

KINDERKORTINGEN

JOSK reizen maakt onderscheid tussen verschillende leeftijdscategorieën per hotel. U vindt deze categorieën duidelijk terug in de 
respectievelijke prijstabellen per hotel, het geboortejaar is steeds van toepassing.
•  kinderkortingen gelden enkel indien de kinderen de kamer delen met 2 volbetalenden
•  indien u voor de kinderen een aparte kamer wenst, dienen zij de volwassenprijs te betalen verminderd met het prijsverschil skipas
•  indien 1 volwassene met 1 kind reist, betaalt het kind als volwassene (verminderd met skipaskorting)
•  voor kinderen -3 jaar (°2020 - °2023) wordt € 10/nacht aangerekend (incl. verblijf in halfpension | kinderbedje voorzien in hotel), 

Extra's en kortingen: zie per hotel
Kidsacties: zie p. 29



    

NIEUWJAAR met eigen wagen

za 31.12 - za 07.01 7n. KRONPLATZ 6d. Hotel Winkler auto ALL 2.300 42 NI201

za 31.12 - za 07.01 7n. KRONPLATZ 6d. Hotel Lanerhof auto ALL 1.890 44 NI202

za 31.12 - za 07.01 7n. KRONPLATZ 6d. Hotel Sonnenhof auto ALL 1.750 46 NI203

za 31.12 - za 07.01 7n. KRONPLATZ 6d. Hotel Kronblick auto ALL 1.550 50 NI204

za 31.12 - za 07.01 7n. VAL di FIEMME 6d. Hotel Scoiattolo auto ALL 1.320 86 NI205

za 31.12 - za 07.01 7n. VAL di FIEMME 6d. Hotel Shandrani auto ALL 1.650 88 NI206

za 31.12 - za 07.01 7n. VAL di FIEMME 6d. Sporthotel Pampeago auto ALL 1.070 90 NI207

za 31.12 - za 07.01 7n. LIVIGNO 6d. Hotel Primula auto KIDS 1.280 100 NI208

za 31.12 - vr 06.01 6n. PASSO TONALE 6d. Hotel Delle Alpi auto KIDS 1.330 108 NI209

 

data* nachten land skigebied skipas hotel vervoer type reis | skilessen prijs pag code

VOORSEIZOEN

shortski's tijdens de herfstvakantie (met o.a. technische stage en monitorenopleiding): zie pag. 36 - programma shortski's : zie pag. 24

vr 16.12 - za 24.12 6n. I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 5d. Hotel Winkler bus Genietweek 50+ 1.495 42 VS501

vr 16.12 - za 24.12 6n. I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 5d. Hotel Lanerhof bus Genietweek 50+ 1.195 44 VS502

za 24.12 - za 31.12 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Winkler auto ALL 2.300 42 KE201

za 24.12 - za 31.12 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Lanerhof auto ALL 1.890 44 KE202

za 24.12 - za 31.12 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Sonnenhof auto ALL 1.750 46 KE203

za 24.12 - za 31.12 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Kronblick auto ALL 1.550 50 KE204

za 24.12 - za 31.12 7n. I. VAL di FIEMME 6d. Hotel Scoiattolo auto ALL 1.340 86 KE205

za 24.12 - za 31.12 7n. I. VAL di FIEMME 6d. Hotel Shandrani auto ALL 1.540 88 KE206

za 24.12 - za 31.12 7n. I. VAL di FIEMME 6d. Sporthotel Pampeago auto ALL 925 90 KE207

za 24.12 - za 31.12 7n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Primula auto KIDS 1.100 100 KE208

za 24.12 - za 31.12 7n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Concordia auto KIDS 1.415 102 KE209

za 24.12 - za 31.12 7n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Parè auto KIDS 1.080 104 KE210

za 24.12 - vr 30.12 6n. I. PASSO TONALE 6d. Hotel Delle Alpi auto KIDS 1.040 108 KE211

za 24.12 - vr 30.12 6n. O. GALTÜR / ISCHGL 4+2d. Hotel Wirlerhof auto ALL  1.320 114 KE212

za 24.12 - vr 30.12 6n. O. GALTÜR / ISCHGL 4+2d. Hotel Almhof auto ALL 1.390 116 KE213

za 24.12 - vr 30.12 6n. O. GALTÜR / ISCHGL 4+2d. Hotel Fluchthorn auto ALL  1.230 120 KE214

KERST met eigen wagen

ruim aanbod shortski's tijdens de kerstvakantie : zie pag. 22

weekreizen : voorseizoen - Kerst - Nieuwjaar
(*)data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out   |   basisprijs = vervoer + verblijf + skipas 

   kinderanimatie       gratis skibegeleiding       gratis skiles       TOKKI sneeuwclub       middagopvang in volpension (€ 30/dag)

Lessen kinderen?

 

Lessen volwassenen?

 
 
 

  Val di Fiemme
  Galtür - Ischgl 
 

  Kronplatz 
  Val di Fiemme 
  Galtür - Ischgl 

≥°2018
K0 - K1 - K2 - K3

K1-K2-K3 K2-K3 
Inclusief

≥°2013* 
Snowboardlessen

Skilessen 

  Kronplatz 
  Val di Fiemme 
 

 
* tenzij reeds ervaring

  Kronplatz 
  Val di Fiemme 
  Livigno  
  Galtür - Ischgl 
  Passo Tonale 

K0 : beginner | K1 : vlot en zelfstandig blauwe piste (ploeg) | K2 : vlot en zelfstandig rode piste (beginnend parallel | K3 : vlot en zelfstandig zwarte piste (parallel) 
meer info over de lesniveaus vindt u terug op pagina 24 | 25

Bestemmingen JOSK lessen kerst en nieuwjaar

°2019 
 Tokki Sneeuwclub

KERST met autocar comfort class

vr 23.12 - za 31.12 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Winkler bus ALL 2.490 42 KE201

vr 23.12 - za 31.12 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Lanerhof bus ALL 2.080 44 KE202

vr 23.12 - za 31.12 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Sonnenhof bus ALL 1.940 46 KE203

vr 23.12 - za 31.12 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Kronblick bus ALL 1.740 50 KE204

vr 23.12 - za 31.12 6n. I. VAL di FIEMME 6d. Hotel Scoiattolo bus ALL 1.450 86 KE205

vr 23.12 - za 31.12 6n. I. VAL di FIEMME 6d. Hotel Shandrani bus ALL 1.650 88 KE206

vr 23.12 - za 31.12 6n. I. VAL di FIEMME 6d. Sporthotel Pampeago bus ALL 1.035 90 KE207

vr 23.12 - za 31.12 6n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Primula bus KIDS 1.290 100 KE208

vr 23.12 - za 31.12 6n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Concordia bus KIDS 1.605 102 KE209

vr 23.12 - za 31.12 6n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Parè bus KIDS 1.270 104 KE210



(*)data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out   |   basisprijs = vervoer + verblijf + skipas 

   kinderanimatie       gratis skibegeleiding       gratis skiles       TOKKI sneeuwclub       middagopvang in volpension (€ 30/dag)

data* nachten land skigebied skipas hotel vervoer type reis prijs pag code

JANUARI - FEBRUARI

programma shortski's: zie pag. 23

za 07.01 - za 14.01 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Lanerhof auto 1.090 44 TS501

za 14.01 - za 21.01 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Winkler auto 1.410 42 TS502

za 14.01 - zo 22.01 6n. I. VAL di FIEMME 6d. Hotel Shandrani bus Genietweek 50+ 1.125 88 TS503

vr 20.01 - zo 29.01 7n. I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Winkler bus Genietweek 50+ 1.710 42 TS504

vr 20.01 - zo 29.01 7n. I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Lanerhof bus Genietweek 50+ 1.380 44 TS505

vr 20.01 - zo 29.01 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 7d. Hotel Pordoi bus 1.220 74 TS506

vr 20.01 - zo 29.01 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 7d. Hotel Portavescovo bus 1.370 76 TS507

vr 20.01 - zo 29.01 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 7d. Hotel Olympia bus 1.300 76 TS508

vr 20.01 - zo 29.01 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 7d. Hotel Alpenrose bus 1.440 78 TS509

vr 20.01 - zo 29.01 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 7d. Hotel Evaldo bus 1.570 78 TS510

vr 20.01 - zo 29.01 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 7d. Sporthotel Arabba bus 1.600 80 TS511

vr 20.01 - zo 29.01 7n. I. VAL di FIEMME 6d. Hotel Scoiattolo bus Start-to-ski 1.210 86 TS512

vr 20.01 - zo 29.01 7n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Primula bus 1.130 100 TS513

vr 20.01 - zo 29.01 7n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Concordia bus 1.430 102 TS514

vr 20.01 - zo 29.01 7n. I. FOLGARIDA / MADONNA di C. 6d. Alphotel Taller bus 1.200 110 TS515

za 21.01 - zo 29.01 6n. O. ISCHGL 6d. Hotel Almhof bus Genietweek 50+ 1.490 116 TS516

vr 27.01 - zo 05.02 7n. I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Winkler bus Genietweek 50+ 1.810 42 TS517

vr 27.01 - zo 05.02 7n. I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Sonnenhof bus Genietweek 50+ 1.430 46 TS518

vr 27.01 - zo 05.02 7n. I. CORVARA / SUPERDOLOMIETEN 7d. Hotel Boè bus 1.600 82 TS519

vr 27.01 - zo 05.02 7n. I. VAL di FIEMME 6d. Hotel Scoiattolo bus Start-to-ski 1.250 86 TS520

vr 27.01 - zo 05.02 7n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Concordia bus 1.460 102 TS521

vr 27.01 - zo 05.02 7n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Parè bus 1.210 104 TS522

vr 27.01 - zo 05.02 7n. O. FLACHAU 6d. Hotel Hartl bus 1.510 130 TS523

vr 27.01 - za 04.02 6n. O. SCHLADMING 6d. Sporthotel Royer bus Genietweek 50+ 1.340 126 TS524

za 28.01 - vr 03.02 6n. O. GALTÜR 6d. Hotel Wirlerhof auto Kidsweek 1.160 114 TS525

za 28.01 - vr 03.02 6n. O. GALTÜR 6d. Hotel Almhof auto Kidsweek 1.220 116 TS526

vr 03.02 - zo 12.02 7n. I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Winkler bus Genietweek 50+ 1.810 42 TS527

vr 03.02 - zo 12.02 7n. I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Sonnenhof bus Genietweek 50+ 1.430 46 TS528

vr 03.02 - zo 12.02 7n. I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Kronblick bus Genietweek 50+ 1.180 50 TS529

vr 03.02 - zo 12.02 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 7d. Hotel Pordoi bus 1.280 74 TS530

vr 03.02 - zo 12.02 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 7d. Hotel Portavescovo bus 1.480 76 TS531

vr 03.02 - zo 12.02 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 7d. Hotel Olympia bus 1.340 76 TS532

vr 03.02 - zo 12.02 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 7d. Hotel Alpenrose bus 1.550 78 TS533

vr 03.02 - zo 12.02 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 7d. Hotel Evaldo bus 1.610 78 TS534

vr 03.02 - zo 12.02 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 7d. Sporthotel Arabba bus 1.550 80 TS535

vr 03.02 - zo 12.02 7n. I. FOLGARIDA / MADONNA di C. 6d. Alphotel Taller bus 1.340 110 TS536

studentweek: zie pag. 36-37

vr 03.02 - zo 12.02 7n. I. VAL di FIEMME 7d. Sporthotel Pampeago bus Studentweek 890 90 ST501

vr 03.02 - zo 12.02 7n. I. LIVIGNO 7d. Hotel Loredana bus Studentweek 990 106 ST502

vr 10.02 - zo 19.02 7n. I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Winkler bus Genietweek 50+ 1.810 42 TS537

vr 10.02 - zo 19.02 7n. I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Lanerhof bus Genietweek 50+ 1.460 44 TS538

vr 10.02 - zo 19.02 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Reipertingerhof bus 1.390 58 TS539

vr 10.02 - zo 19.02 7n. O. ZILLERTAL / HINTERTUX 6d. Hotel Tirolerhof bus 1.510 124 TS540

za 11.02 - zo 19.02 6n. O. LEOGANG 6d. Hotel Leonhard bus Genietweek 50+ 1.330 134 TS541

weekreizen laagseizoen januari - februari

9weekreizen voor- & laagseizoen  8
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(*)data bus: afreis en thuiskomst in België    |   basisprijs = autocar comfort class + verblijf + skipas 

   kinderanimatie       gratis skibegeleiding       gratis skiles       TOKKI sneeuwclub       middagopvang in volpension (€ 30/dag)

data* nachten land skigebied skipas hotel vervoer skilessen prijs pag code

KROKUS met autocar comfort class

vr 17.02 - za 25.02 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Winkler bus ALL 2.285 42 KR301

vr 17.02 - za 25.02 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Lanerhof bus ALL 1.850 44 KR302

vr 17.02 - za 25.02 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Sonnenhof bus ALL  1.845 46 KR303

vr 17.02 - za 25.02 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Mühlgarten bus ALL 1.560 48 KR304

vr 17.02 - za 25.02 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Kronblick bus ALL  1.460 50 KR305

vr 17.02 - za 25.02 6n. I. KRONPLATZ 6d. Naturhotel Die Waldruhe bus ALL 1.430 52 KR306

vr 17.02 - za 25.02 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Das Majestic bus ALL 1.850 54 KR307

vr 17.02 - za 25.02 6n. I. KRONPLATZ 6d. Parkhotel Schönblick bus ALL 1.840 56 KR308

vr 17.02 - za 25.02 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Tannenhof bus ALL 1.320 60 KR309

vr 17.02 - za 25.02 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Reischach bus ALL 1.340 62 KR310

vr 17.02 - za 25.02 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Pustertalerhof bus ALL 1.395 64 KR311

vr 17.02 - za 25.02 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Gassenwirt bus ALL 1.270 66 KR312

vr 17.02 - za 25.02 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Anewandter bus ALL  1.320 68 KR313

vr 17.02 - za 25.02 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Falkensteiner bus ALL 2.840 70 KR339

vr 17.02 - za 25.02 6n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Albergo Pordoi bus K2-K3 inclusief 1.310 74 KR314

vr 17.02 - za 25.02 6n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Olympia bus K2-K3 inclusief 1.530 76 KR315

vr 17.02 - za 25.02 6n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Alpenrose bus K2-K3 inclusief 1.670 78 KR316

vr 17.02 - za 25.02 6n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Evaldo bus K2-K3 inclusief 1.820 78 KR317

vr 17.02 - za 25.02 6n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Sporthotel Arabba bus K2-K3 inclusief 1.980 80 KR318

vr 17.02 - za 25.02 6n. I. VAL di FIEMME 6d. Hotel Scoiattolo bus ALL  1.450 86 KR319

vr 17.02 - za 25.02 6n. I. VAL di FIEMME 6d. Hotel Shandrani bus ALL  1.450 88 KR320

vr 17.02 - za 25.02 6n. I. VAL di FIEMME 6d. Sporthotel Pampeago bus ALL  1.180 90 KR321

vr 17.02 - za 25.02 6n. I. VAL di FIEMME (Predazzo) 6d. Hotel Nele bus KIDS 1.130 92 KR322

vr 17.02 - zo 26.02 7n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Primula bus ALL 1.280 100 KR323

vr 17.02 - zo 26.02 7n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Concordia bus ALL 1.690 102 KR324

vr 17.02 - zo 26.02 7n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Parè bus ALL 1.390 104 KR325

vr 17.02 - zo 26.02 7n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Loredana bus ALL 1.170 106 KR326

vr 17.02 - zo 26.02 7n. I. PASSO TONALE 6d. Hotel Delle Alpi bus KIDS 1.370 108 KR327

vr 17.02 - zo 26.02 7n. I. FOLGARIDA / MADONNA di C. 6d. Alphotel Taller bus KIDS 1.430 110 KR328

vr 17.02 - za 25.02 6n. O. ZILLERTAL / HINTERTUX 6d. Hotel Tirolerhof bus KIDS 1.680 124 KR333

vr 17.02 - za 25.02 6n. O. SCHLADMING 6d. Sporthotel Royer bus KIDS 1.720 126 KR334

vr 17.02 - za 25.02 6n. O. FLACHAU 6d. Hotel Hartl bus KIDS 1.550 130 KR336

vr 17.02 - za 25.02 6n. O. BAD KLEINKIRCHHEIM 6d. Hotel Kolmhof bus KIDS 1.390 136 KR338

weekreizen Krokus met autocar comfort class

Lessen kinderen?

 

Lessen volwassenen?

  Kronplatz 
  Val di Fiemme 
  Galtür - Ischgl 
 

 

  Kronplatz 
  Val di Fiemme 
  Livigno 
  Galtür - Ischgl 
  Passo Tonale 
 

  

  Arabba 
  Sölden 
  Leogang 

  

  Kronplatz 
  Val di Fiemme 
  Livigno 
  Galtür - Ischgl 

≥°2018
K0 - K1 - K2 - K3

K1-K2-K3 K2-K3 
Inclusief

≥°2013* 
Snowboardlessen

Skilessen 

  Kronplatz 
  Val di Fiemme 
  Livigno

 
 
 
* tenzij reeds ervaring 

 

  Kronplatz 
  Val di Fiemme 
  Predazzo  
  Livigno  
  Galtür - Ischgl 
  Passo Tonale 
  Folgarida 
  Zillertal 
  Schladming 
  Flachau 
  Bad Kleinkirchheim

K0 : beginner | K1 : vlot en zelfstandig blauwe piste (ploeg) | K2 : vlot en zelfstandig rode piste (beginnend parallel | K3 : vlot en zelfstandig zwarte piste (parallel) 
meer info over de lesniveaus vindt u terug op pagina 24 | 25

Bestemmingen JOSK lessen krokus

°2019  
 Tokki Sneeuwclub



11Krokus  10

(*)data auto: check-in en check-out   |   basisprijs = verblijf + skipas 

   kinderanimatie       gratis skibegeleiding       gratis skiles       TOKKI sneeuwclub       middagopvang in volpension (€ 30/dag)

data* nachten land skigebied skipas hotel vervoer skilessen prijs pag code

KROKUS met eigen wagen

za 18.02 - za 25.02 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Winkler auto ALL 2.175 42 KR301

za 18.02 - za 25.02 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Lanerhof auto ALL 1.740 44 KR302

za 18.02 - za 25.02 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Sonnenhof auto ALL  1.735 46 KR303

za 18.02 - za 25.02 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Mühlgarten auto ALL 1.450 48 KR304

za 18.02 - za 25.02 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Kronblick auto ALL  1.350 50 KR305

za 18.02 - za 25.02 7n. I. KRONPLATZ 6d. Naturhotel Die Waldruhe auto ALL 1.320 52 KR306

za 18.02 - za 25.02 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Das Majestic auto ALL 1.740 54 KR307

za 18.02 - za 25.02 7n. I. KRONPLATZ 6d. Parkhotel Schönblick auto ALL 1.730 56 KR308

za 18.02 - za 25.02 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Tannenhof auto ALL 1.210 60 KR309

za 18.02 - za 25.02 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Reischach auto ALL 1.230 62 KR310

za 18.02 - za 25.02 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Pustertalerhof auto ALL 1.305 64 KR311

za 18.02 - za 25.02 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Gassenwirt auto ALL 1.160 66 KR312

za 18.02 - za 25.02 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Anewandter auto ALL  1.210 68 KR313

za 18.02 - za 25.02 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Falkensteiner auto ALL 2.650 70 KR339

za 18.02 - za 25.02 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Albergo Pordoi auto K2-K3 inclusief 1.200 74 KR314

za 18.02 - za 25.02 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Olympia auto K2-K3 inclusief 1.420 76 KR315

za 18.02 - za 25.02 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Alpenrose auto K2-K3 inclusief 1.560 78 KR316

za 18.02 - za 25.02 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Evaldo auto K2-K3 inclusief 1.710 78 KR317

za 18.02 - za 25.02 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Sporthotel Arabba auto K2-K3 inclusief 1.870 80 KR318

za 18.02 - za 25.02 7n. I. VAL di FIEMME 6d. Hotel Scoiattolo auto ALL  1.340 86 KR319

za 18.02 - za 25.02 7n. I. VAL di FIEMME 6d. Hotel Shandrani auto ALL  1.340 88 KR320

za 18.02 - za 25.02 7n. I. VAL di FIEMME 6d. Sporthotel Pampeago auto ALL  1.070 90 KR321

za 18.02 - za 25.02 7n. I. VAL di FIEMME (Predazzo) 6d. Hotel Nele auto KIDS 1.020 92 KR322

za 18.02 - za 25.02 7n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Primula auto ALL 1.170 100 KR323

za 18.02 - za 25.02 7n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Concordia auto ALL 1.500 102 KR324

za 18.02 - za 25.02 7n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Parè auto ALL 1.280 104 KR325

za 18.02 - za 25.02 7n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Loredana auto ALL 980 106 KR326

za 18.02 - za 25.02 7n. I. PASSO TONALE 6d. Hotel Delle Alpi auto KIDS 1.260 108 KR327

za 18.02 - za 25.02 7n. I. FOLGARIDA / MADONNA di C. 6d. Alphotel Taller auto KIDS 1.320 110 KR328

za 18.02 - za 25.02 7n. O. GALTÜR / ISCHGL 4+2d. Hotel Wirlerhof auto ALL   1.590 114 KR329

za 18.02 - za 25.02 7n. O. GALTÜR / ISCHGL 4+2d. Hotel Almhof auto ALL  1.650 116 KR330

za 18.02 - za 25.02 7n. O. GALTÜR / ISCHGL 4+2d. Alpenresort Fluchthorn auto ALL   1.470 120 KR331

za 18.02 - za 25.02 7n. O. GALTÜR / ISCHGL 4+2d. Hotel Rössle auto ALL  1.650 120 KR332

za 18.02 - za 25.02 7n. O. ZILLERTAL / HINTERTUX 6d. Hotel Tirolerhof auto KIDS 1.570 124 KR333

za 18.02 - za 25.02 7n. O. SCHLADMING 6d. Sporthotel Royer auto KIDS 1.530 126 KR334

za 18.02 - za 25.02 7n. O. SÖLDEN 6d. Hotel Rita auto K2-K3 inclusief 1.630 128 KR335

za 18.02 - za 25.02 7n. O. FLACHAU 6d. Hotel Hartl auto KIDS 1.360 130 KR336

za 18.02 - za 25.02 7n. O. LEOGANG 6d. Hotel Leonhard auto K2-K3 inclusief 1.470 134 KR337

za 18.02 - za 25.02 7n. O. BAD KLEINKIRCHHEIM 6d. Hotel Kolmhof auto KIDS 1.280 136 KR338

weekreizen Krokus met eigen wagen

NIEUW

meer info  
p. 18-19





13weekreizen laagseizoen  12

(*)data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out   |   basisprijs = vervoer + verblijf + skipas 

   kinderanimatie       gratis skibegeleiding       gratis skiles       TOKKI sneeuwclub       middagopvang in volpension (€ 30/dag)

data* nachten land skigebied skipas hotel vervoer type reis prijs pag code

MAART

programma shortski's: zie pag. 23

vr 24.02 - zo 05.03 7n. I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Winkler bus Genietweek 50+ 1.810 42 TS542

vr 24.02 - zo 05.03 7n. I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Lanerhof bus Genietweek 50+ 1.460 44 TS543

vr 24.02 - zo 05.03 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Reipertingerhof bus 1.390 58 TS544

vr 03.03 - zo 12.03 7n. I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Winkler bus Genietweek 50+ 1.710 42 TS545

vr 03.03 - zo 12.03 7n. I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Sonnenhof bus Genietweek 50+ 1.390 46 TS546

vr 03.03 - zo 12.03 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 7d. Hotel Pordoi bus 1.230 74 TS547

vr 03.03 - zo 12.02 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 7d. Hotel Portavescovo bus 1.410 76 TS548

vr 03.03 - zo 12.03 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 7d. Hotel Alpenrose bus 1.480 78 TS549

vr 03.03 - zo 12.03 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 7d. Hotel Evaldo bus 1.610 78 TS550

vr 03.03 - zo 12.03 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 7d. Sporthotel Arabba bus 1.770 80 TS551

vr 03.03 - zo 12.03 7n. I. VAL di FIEMME 6d. Hotel Scoiattolo bus Start-to-ski 1.275 86 TS552

vr 03.03 - zo 12.03 7n. I. FOLGARIDA / MADONNA di C. 6d. Alphotel Taller bus 1.290 110 TS553

vr 03.03 - zo 12.03 7n. O. FLACHAU 6d. Hotel Hartl bus 1.450 130 TS554

za 04.03 - zo 12.03 6n. O. SCHLADMING 6d. Sporthotel Royer bus Genietweek 50+ 1.340 126 TS555

zo 05.03 - za 11.03 6n. O. GALTÜR 6d. Hotel Wirlerhof auto Kidsweek  1.160 114 TS556

zo 05.03 - za 11.03 6n. O. GALTÜR 6d. Hotel Almhof auto Kidsweek  1.220 116 TS557

vr 10.03 - zo 19.03 7n I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Winkler bus Genietweek 50+ 1.710 42 TS558

vr 10.03 - zo 19.03 7n I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Lanerhof bus Genietweek 50+ 1.390 44 TS559

vr 10.03 - zo 19.03 7n I. CORVARA / SUPERDOLOMIETEN 7d. Hotel Boè bus 1.550 82 TS560

vr 10.03 - zo 19.03 7n I. LIVIGNO 6d. Hotel Primula bus 1.190 100 TS561

vr 10.03 - zo 19.03 7n I. LIVIGNO 6d. Hotel Concordia bus 1.490 102 TS562

vr 10.03 - zo 19.03 7n O ZILLERTAL / HINTERTUX 6d. Hotel Tirolerhof bus 1.510 124 TS563

vr 10.03 - zo 19.03 7n O BAD KLEINKIRCHHEIM 6d. Hotel Kolmhof bus Genietweek 50+ 1.220 136 TS564

za 11.03 - vr 17.03 6n O GALTÜR 6d. Hotel Wirlerhof auto Kidsweek 1.160 114 TS565

za 11.03 - vr 17.03 6n O GALTÜR 6d. Hotel Almhof auto Kidsweek 1.220 116 TS566

za 11.03 - zo 19.03 6n I. AHRNTAL 6d. Hotel Anewandter bus Genietweek 50+ 1.080 68 TS567

vr 17.03 - zo 26.03 7n I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Winkler bus Genietweek 50+ 1.640 42 TS568

vr 17.03 - zo 26.03 7n I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Lanerhof bus Genietweek 50+ 1.290 44 TS569

vr 17.03 - zo 26.03 7n I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Mühlgarten bus Genietweek 50+ 1.330 48 TS570

vr 17.03 - zo 26.03 7n I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Waldruhe bus Genietweek 50+ 1.160 52 TS571

vr 17.03 - zo 26.03 7n I. VAL di FIEMME 6d. Hotel Shandrani bus Genietweek 50+ 1.185 88 TS572

za 18.03 - za 25.03 7n I. PASSO TONALE 6d. Hotel Delle Alpi auto Kidsweek 860 108 TS573

vr 24.03 - zo 02.04 7n I. LIVIGNO 6d. Hotel Sporting bus Genietweek 50+ 1.320 98 TS574

vr 24.03 - zo 02.04 7n I. LIVIGNO 6d. Hotel Concordia bus Genietweek 50+ 1.230 102 TS575

za 25.03 - za 01.04 7n I. KRONPLATZ 6d. Hotel Winkler auto Kidsweek 1.380 42 TS576

za 25.03 - za 01.04 7n I. KRONPLATZ 6d. Hotel Sonnenhof auto Kidsweek 1.060 46 TS577

weekreizen laagseizoen februari - maart

NIEUW

meer info  
p. 18-19



(*)data bus: afreis en thuiskomst in België    |   basisprijs = autocar comfort class + verblijf + skipas 

   kinderanimatie       gratis skibegeleiding       gratis skiles       TOKKI sneeuwclub       middagopvang in volpension (€ 30/dag)

data* nachten land skigebied skipas hotel vervoer skilessen prijs pag code

PASEN 1 met autocar comfort class

ruim aanbod shortski's tijdens de paasvakantie : zie pag. 22

vr 31.03 - za 08.04 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Winkler bus ALL 1.765 42 PA401

vr 31.03 - za 08.04 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Lanerhof bus ALL 1.360 44 PA402

vr 31.03 - za 08.04 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Sonnenhof bus ALL  1.360 46 PA403

vr 31.03 - za 08.04 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Mühlgarten bus ALL 1.280 48 PA404

vr 31.03 - za 08.04 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Kronblick bus ALL  1.320 50 PA405

vr 31.03 - za 08.04 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Waldruhe bus ALL 1.090 52 PA406

vr 31.03 - za 08.04 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Majestic bus ALL 1.480 54 PA407

vr 31.03 - za 08.04 6n. I. KRONPLATZ 6d. Parkhotel Schönblick bus ALL  1.330 56 PA408

vr 31.03 - za 08.04 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Reipertingerhof bus ALL 1.220 58 PA409

vr 31.03 - za 08.04 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Tannenhof bus ALL 1.080 60 PA410

vr 31.03 - za 08.04 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Reischach bus ALL 1.170 62 PA411

vr 31.03 - za 08.04 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Falkensteiner bus ALL 2.580 70 PA439

vr 31.03 - za 08.04 6n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Pordoi bus K2-K3 inclusief 1.060 74 PA412

vr 31.03 - za 08.04 6n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Olympia bus K2-K3 inclusief 1.180 76 PA413

vr 31.03 - za 08.04 6n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Alpenrose bus K2-K3 inclusief 1.390 78 PA414

vr 31.03 - za 08.04 6n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Evaldo bus K2-K3 inclusief 1.390 78 PA415

vr 31.03 - za 08.04 6n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Sporthotel Arabba bus K2-K3 inclusief 1.510 80 PA416

vr 31.03 - za 08.04 6n. I. VAL di FIEMME 6d. Hotel Scoiattolo bus ALL  1.190 86 PA417

vr 31.03 - za 08.04 6n. I. VAL di FIEMME 6d. Hotel Shandrani bus ALL  1.160 88 PA418

vr 31.03 - za 08.04 6n. I. VAL di FIEMME 6d. Sporthotel Pampeago bus ALL  1.010 90 PA419

vr 31.03 - za 08.04 6n. I. OBEREGGEN 6d. Sporthotel Obereggen bus KIDS 1.350 94 PA420

vr 31.03 - zo 09.04 7n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Sporting bus ALL 1.630 98 PA421

vr 31.03 - zo 09.04 7n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Primula bus ALL 1.160 100 PA422

vr 31.03 - zo 09.04 7n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Concordia bus ALL 1.260 102 PA423

vr 31.03 - zo 09.04 7n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Parè bus ALL 1.170 104 PA424

vr 31.03 - zo 09.04 7n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Loredana bus ALL 1.010 106 PA425

vr 31.03 - za 08.04 6n. I. PASSO TONALE 6d. Hotel Delle Alpi bus KIDS 1.010 108 PA426

vr 31.03 - za 08.04 6n. I. FOLGARIDA / MADONNA di C. 6d. Alphotel Taller bus KIDS 1.050 110 PA427

vr 31.03 - za 08.04 6n. O. SCHLADMING 6d. Sporthotel Royer bus KIDS 1.210 126 PA433

vr 31.03 - za 08.04 6n. O. FLACHAU 6d. Hotel Hartl bus KIDS 1.280 130 PA435

vr 31.03 - za 08.04 6n. O. FLACHAU 6d. Hotel Bergzeit bus KIDS 1.400 132 PA436

vr 31.03 - za 08.04 6n. O. FLACHAU 6d. Hotel Tirolerhof bus KIDS 1.520 134 PA437

weekreizen Pasen 1 met autocar comfort class

Lessen kinderen?

 

Lessen volwassenen?

  Kronplatz 
  Val di Fiemme 
  Galtür - Ischgl 
 

 

  Kronplatz 
  Val di Fiemme 
  Obereggen  
  Livigno 
  Galtür - Ischgl 
  Passo Tonale
  Flachau 
 

  

  Arabba 
  Sölden 
  Leogang 

  

  Kronplatz 
  Val di Fiemme 
  Livigno 
  Galtür - Ischgl 

≥°2018
K0 - K1 - K2 - K3

K1-K2-K3 K2-K3 
Inclusief

≥°2013* 
Snowboardlessen

Skilessen 

  Kronplatz 
  Val di Fiemme 
  Livigno

 
 
* tenzij reeds ervaring

K0 : beginner | K1 : vlot en zelfstandig blauwe piste (ploeg) | K2 : vlot en zelfstandig rode piste (beginnend parallel | K3 : vlot en zelfstandig zwarte piste (parallel) 
meer info over de lesniveaus vindt u terug op pagina 24 | 25

Bestemmingen JOSK lessen paasvakantie week 1

  Kronplatz 
  Val di Fiemme 
  Obereggen  
  Livigno  
  Galtür - Ischgl 
  Passo Tonale 
  Folgarida 
  Zillertal 
  Schladming 
  Flachau

°2019  
 Tokki Sneeuwclub



15Pasen 1 |  14

(*)data auto: check-in en check-out   |   basisprijs = verblijf + skipas 

   kinderanimatie       gratis skibegeleiding       gratis skiles       TOKKI sneeuwclub       middagopvang in volpension (€ 30/dag)

data* nachten land skigebied skipas hotel vervoer skilessen prijs pag code

PASEN 1 met eigen wagen

ruim aanbod shortski's tijdens de paasvakantie : zie pag. 22

za 01.04 - za 08.04 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Winkler auto ALL 1.655 42 PA401

za 01.04 - za 08.04 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Lanerhof auto ALL 1.250 44 PA402

za 01.04 - za 08.04 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Sonnenhof auto ALL  1.250 46 PA403

za 01.04 - za 08.04 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Mühlgarten auto ALL 1.170 48 PA404

za 01.04 - za 08.04 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Kronblick auto ALL  1.210 50 PA405

za 01.04 - za 08.04 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Waldruhe auto ALL 980 52 PA406

za 01.04 - za 08.04 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Majestic auto ALL 1.370 54 PA407

za 01.04 - za 08.04 7n. I. KRONPLATZ 6d. Parkhotel Schönblick auto ALL  1.220 56 PA408

za 01.04 - za 08.04 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Reipertingerhof auto ALL 1.110 58 PA409

za 01.04 - za 08.04 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Tannenhof auto ALL 970 60 PA410

za 01.04 - za 08.04 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Reischach auto ALL 1.060 62 PA411

za 01.04 - za 08.04 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Falkensteiner auto ALL 2.390 70 PA439

za 01.04 - za 08.04 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Pordoi auto K2-K3 inclusief 950 74 PA412

za 01.04 - za 08.04 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Olympia auto K2-K3 inclusief 1.070 76 PA413

za 01.04 - za 08.04 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Alpenrose auto K2-K3 inclusief 1.280 78 PA414

za 01.04 - za 08.04 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Evaldo auto K2-K3 inclusief 1.280 78 PA415

za 01.04 - za 08.04 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Sporthotel Arabba auto K2-K3 inclusief 1.400 80 PA416

za 01.04 - za 08.04 7n. I. VAL di FIEMME 6d. Hotel Scoiattolo auto ALL  1.080 86 PA417

za 01.04 - za 08.04 7n. I. VAL di FIEMME 6d. Hotel Shandrani auto ALL  1.050 88 PA418

za 01.04 - za 08.04 7n. I. VAL di FIEMME 6d. Sporthotel Pampeago auto ALL  900 90 PA419

za 01.04 - za 08.04 7n. I. OBEREGGEN 6d. Sporthotel Obereggen auto KIDS 1.160 94 PA420

za 01.04 - za 08.04 7n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Sporting auto ALL 1.440 98 PA421

za 01.04 - za 08.04 7n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Primula auto ALL 1.050 100 PA422

za 01.04 - za 08.04 7n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Concordia auto ALL 1.070 102 PA423

za 01.04 - za 08.04 7n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Parè auto ALL 1.060 104 PA424

za 01.04 - za 08.04 7n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Loredana auto ALL 820 106 PA425

za 01.04 - vr 07.04 6n. I. PASSO TONALE 6d. Hotel Delle Alpi auto KIDS 900 108 PA426

za 01.04 - vr 07.04 6n. I. FOLGARIDA / MADONNA di C. 6d. Alphotel Taller auto KIDS 940 110 PA427

za 01.04 - vr 07.04 6n. O. GALTÜR / ISCHGL 4+2d. Hotel Wirlerhof auto ALL   1.240 114 PA428

za 01.04 - vr 07.04 6n. O. GALTÜR / ISCHGL 4+2d. Hotel Almhof auto ALL  1.330 116 PA429

za 01.04 - vr 07.04 6n. O. GALTÜR / ISCHGL 4+2d. Alpenresort Fluchthorn auto ALL   1.170 120 PA430

za 01.04 - vr 07.04 6n. O. GALTÜR / ISCHGL 4+2d. Hotel Rössle auto ALL  1.210 120 PA431

za 01.04 - za 08.04 7n. O. ZILLERTAL / HINTERTUX 6d. Hotel Tirolerhof auto KIDS 1.290 124 PA432

za 01.04 - za 08.04 7n. O. SCHLADMING 6d. Sporthotel Royer auto KIDS 1.020 126 PA433

za 01.04 - za 08.04 7n. O. SÖLDEN 6d. Hotel Rita auto K2-K3 inclusief 1.360 128 PA434

za 01.04 - za 08.04 7n. O. FLACHAU 6d. Hotel Hartl auto KIDS 1.090 130 PA435

za 01.04 - za 08.04 7n. O. FLACHAU 6d. Hotel Bergzeit auto KIDS 1.210 132 PA436

za 01.04 - za 08.04 7n. O. FLACHAU 6d. Hotel Tirolerhof auto KIDS 1.330 132 PA437

za 01.04 - za 08.04 7n. O. LEOGANG / SKI ALPIN 6d. Hotel Leonhard auto K2-K3 inclusief 1.120 134 PA438

weekreizen Pasen 1 met eigen wagen



skyalps.com

SkyAlps.
The world´s greatest ski lift.

Antwerp       Bolzano
3 times a week

starting from

143€



17Pasen 2   16

data* nachten land skigebied skipas hotel vervoer skilessen prijs pag code

PASEN 2 met eigen wagen

za 08.04 - za 15.04 7n. KRONPLATZ 6d. Hotel Winkler auto ALL 1.655 42 PA450

za 08.04 - za 15.04 7n. KRONPLATZ 6d. Hotel Lanerhof auto ALL 1.250 44 PA451

za 08.04 - za 15.04 7n. KRONPLATZ 6d. Hotel Sonnenhof auto ALL  1.250 46 PA452

za 08.04 - za 15.04 7n. KRONPLATZ 6d. Hotel Kronblick auto ALL  1.210 50 PA453

za 08.04 - za 15.04 7n. KRONPLATZ 6d. Hotel Waldruhe auto ALL 980 52 PA454

za 08.04 - za 15.04 7n. KRONPLATZ 6d. Hotel Majestic auto ALL 1.370 54 PA455

za 08.04 - za 15.04 7n. KRONPLATZ 6d. Parkhotel Schönblick auto ALL  1.220 56 PA456

za 08.04 - za 15.04 7n. VAL di FIEMME 6d. Hotel Scoiattolo auto ALL  1.080 86 PA457

za 08.04 - za 15.04 7n. VAL di FIEMME 6d. Sporthotel Pampeago auto ALL 870 90 PA458

za 08.04 - za 15.04 7n. LIVIGNO 6d. Hotel Sporting auto ALL 1.240 98 PA459

za 08.04 - za 15.04 7n. LIVIGNO 6d. Hotel Primula auto ALL 1.110 100 PA460

za 08.04 - za 15.04 7n. LIVIGNO 6d. Hotel Concordia auto ALL 1.050 102 PA461

za 08.04 - za 15.04 7n. LIVIGNO 6d. Hotel Parè auto ALL 1.155 104 PA462

za 08.04 - za 15.04 7n. PASSO TONALE 6d. Hotel Delle Alpi auto KIDS 720 108 PA463

za 08.04 - vr 14.04 6n. GALTÜR / ISCHGL 4+2d. Hotel Wirlerhof auto ALL   1.180 114 PA464

za 08.04 - vr 14.04 6n. GALTÜR / ISCHGL 4+2d. Hotel Almhof auto ALL  1.270 116 PA465

za 08.04 - vr 14.04 6n. GALTÜR / ISCHGL 4+2d. Alpenresort Fluchthorn auto ALL   1.080 120 PA466

za 08.04 - za 15.04 7n. ZILLERTAL / HINTERTUX 6d. Hotel Tirolerhof auto KIDS 1.290 124 PA467

data* nachten land skigebied skipas hotel vervoer skilessen prijs pag code

PASEN 2 met autocar comfort class

ruim aanbod shortski's tijdens de paasvakantie : zie pag. 22

vr 07.04 - za 15.04 6n. KRONPLATZ 6d. Hotel Winkler bus ALL 1.765 42 PA450

vr 07.04 - za 15.04 6n. KRONPLATZ 6d. Hotel Lanerhof bus ALL 1.360 44 PA451

vr 07.04 - za 15.04 6n. KRONPLATZ 6d. Hotel Sonnenhof bus ALL  1.360 46 PA452

vr 07.04 - za 15.04 6n. KRONPLATZ 6d. Hotel Kronblick bus ALL  1.320 50 PA453

vr 07.04 - za 15.04 6n. KRONPLATZ 6d. Hotel Waldruhe bus ALL 1.090 52 PA454

vr 07.04 - za 15.04 6n. KRONPLATZ 6d. Hotel Majestic bus ALL 1.480 54 PA455

vr 07.04 - za 15.04 6n. KRONPLATZ 6d. Parkhotel Schönblick bus ALL  1.330 56 PA456

vr 07.04 - za 15.04 6n. VAL di FIEMME 6d. Hotel Scoiattolo bus ALL  1.190 86 PA457

vr 07.04 - za 15.04 6n. VAL di FIEMME 6d. Sporthotel Pampeago bus ALL 980 90 PA458

vr 07.04 - zo 16.04 7n. LIVIGNO 6d. Hotel Sporting bus ALL 1.430 98 PA459

vr 07.04 - zo 16.04 7n. LIVIGNO 6d. Hotel Primula bus ALL 1.220 100 PA460

vr 07.04 - zo 16.04 7n. LIVIGNO 6d. Hotel Concordia bus ALL 1.240 102 PA461

vr 07.04 - zo 16.04 7n. LIVIGNO 6d. Hotel Parè bus ALL 1.265 104 PA462

(*)data auto: check-in en check-out   |   basisprijs = vervoer + verblijf + skipas 

   kinderanimatie       gratis skibegeleiding       gratis skiles       TOKKI sneeuwclub       middagopvang in volpension (€ 30/dag)

weekreizen Pasen 2 

Lessen kinderen?

 

Lessen volwassenen?

  Kronplatz 
  Val di Fiemme 
  Galtür - Ischgl 
 

 

  Kronplatz 
  Val di Fiemme 
  Livigno 
  Galtür - Ischgl 
  Passo Tonale 
 

  

 

  

  Kronplatz 
  Val di Fiemme 
  Livigno 
  Galtür - Ischgl 

≥°2018
K0 - K1 - K2 - K3

K1-K2-K3 K2-K3 
Inclusief

≥°2013* 
Snowboardlessen

Skilessen 

  Kronplatz 
  Val di Fiemme 
  Livigno 
 
 
 
* tenzij reeds ervaring 

  Kronplatz 
  Val di Fiemme 
  Livigno  
  Galtür - Ischgl 
  Passo Tonale 

K0 : beginner | K1 : vlot en zelfstandig blauwe piste (ploeg) | K2 : vlot en zelfstandig rode piste (beginnend parallel | K3 : vlot en zelfstandig zwarte piste (parallel) 
meer info over de lesniveaus vindt u terug op pagina 24 | 25

Bestemmingen JOSK lessen paasvakantie week 2

°2019 
 Tokki Sneeuwclub

skyalps.com

SkyAlps.
The world´s greatest ski lift.

Antwerp       Bolzano
3 times a week

starting from

143€



KROKUS met vliegtuig
za 18.02 - za 25.02 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Winkler vliegtuig ALL 2.495 42 VL301

za 18.02 - za 25.02 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Lanerhof vliegtuig ALL 2.060 44 VL302

za 18.02 - za 25.02 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Sonnenhof vliegtuig ALL  2.055 46 VL303

za 18.02 - za 25.02 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Mühlgarten vliegtuig ALL 1.770 48 VL304

za 18.02 - za 25.02 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Kronblick vliegtuig ALL  1.670 50 VL305

za 18.02 - za 25.02 6n. I. KRONPLATZ 6d. Naturhotel Die Waldruhe vliegtuig ALL 1.640 52 VL306

za 18.02 - za 25.02 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Das Majestic vliegtuig ALL 2.060 54 VL307

za 18.02 - za 25.02 6n. I. KRONPLATZ 6d. Parkhotel Schönblick vliegtuig ALL 2.050 56 VL308

za 18.02 - za 25.02 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Tannenhof vliegtuig ALL 1.530 60 VL309

za 18.02 - za 25.02 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Reischach vliegtuig ALL 1.550 62 VL310

za 18.02 - za 25.02 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Pustertalerhof vliegtuig ALL 1.605 64 VL311

za 18.02 - za 25.02 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Gassenwirt vliegtuig ALL 1.480 66 VL312

za 18.02 - za 25.02 6n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Falkensteiner vliegtuig ALL 3.050 70 VL339

NIEUW : weekreizen met vliegtuig
Vliegreis

data* nachten land skigebied skipas hotel vervoer type reis prijs pag code

JANUARI - FEBRUARI met vliegtuig
za 21.01 - za 28.01 7n. I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Winkler vliegtuig Genietweek 50+ 1.920 42 VL504

za 21.01 - za 28.01 7n. I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Lanerhof vliegtuig Genietweek 50+ 1.590 44 VL505

za 21.01 - za 28.01 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d Hotel Pordoi vliegtuig 1.430 74 VL506

za 21.01 - za 28.01 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d Hotel Portavescovo vliegtuig 1.580 76 VL507

za 21.01 - za 28.01 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d Hotel Olympia vliegtuig 1.510 76 VL508

za 21.01 - za 28.01 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d Hotel Alpenrose vliegtuig 1.650 78 VL509

za 21.01 - za 28.01 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d Hotel Evaldo vliegtuig 1.780 78 VL510

za 21.01 - za 28.01 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d Sporthotel Arabba vliegtuig 1.810 80 VL511

za 21.01 - za 28.01 7n. I. VAL di FIEMME 6d. Hotel Scoiattolo vliegtuig Start-to-ski 1.420 86 VL512

za 21.01 - za 28.01 7n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Primula vliegtuig 1.340 100 VL513

za 21.01 - za 28.01 7n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Concordia vliegtuig 1.640 102 VL514

za 21.01 - za 28.01 7n. I. FOLGARIDA / MADONNA di C. 6d. Alphotel Taller vliegtuig 1.410 110 VL515

za 28.01 - za 04.02 7n. I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Winkler vliegtuig Genietweek 50+ 2.020 42 VL517

za 28.01 - za 04.02 7n. I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Sonnenhof vliegtuig Genietweek 50+ 1.640 46 VL518

za 28.01 - za 04.02 7n. I. CORVARA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Boè vliegtuig 1.810 82 VL519

za 28.01 - za 04.02 7n. I. VAL di FIEMME 6d. Hotel Scoiattolo vliegtuig Start-to-ski 1.460 86 VL520

za 28.01 - za 04.02 7n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Concordia vliegtuig 1.670 102 VL521

za 28.01 - za 04.02 7n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Parè vliegtuig 1.420 104 VL522

za 04.02 - za 11.02 7n. I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Winkler vliegtuig Genietweek 50+ 2.020 42 VL527

za 04.02 - za 11.02 7n. I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Sonnenhof vliegtuig Genietweek 50+ 1.640 46 VL528

za 04.02 - za 11.02 7n. I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Kronblick vliegtuig Genietweek 50+ 1.390 50 VL529

za 04.02 - za 11.02 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Pordoi vliegtuig 1.490 74 VL530

za 04.02 - za 11.02 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Portavescovo vliegtuig 1.690 76 VL531

za 04.02 - za 11.02 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Olympia vliegtuig 1.550 76 VL532

za 04.02 - za 11.02 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Alpenrose vliegtuig 1.760 78 VL533

za 04.02 - za 11.02 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Evaldo vliegtuig 1.820 78 VL534

za 04.02 - za 11.02 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Sporthotel Arabba vliegtuig 1.760 80 VL535

za 04.02 - za 11.02 7n. I. FOLGARIDA / MADONNA di C. 6d. Alphotel Taller vliegtuig 1.550 110 VL536

studentweek: zie pag. 36-37

za 04.02 - za 11.02 7n. I. VAL di FIEMME 6d. Sporthotel Pampeago vliegtuig Studentweek 1.100 90 VL501

za 04.02 - za 11.02 7n. I. LIVIGNO 6d. Hotel Loredana vliegtuig Studentweek 1.200 106 VL502

za 11.02 - za 18.02 7n. I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Winkler vliegtuig Genietweek 50+ 2.020 42 VL537

za 11.02 - za 18.02 7n. I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Lanerhof vliegtuig Genietweek 50+ 1.670 44 VL538

za 11.02 - za 18.02 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Reipertingerhof vliegtuig 1.600 58 VL539

(*)data vliegtuig: check-in/afreis en check-out/thuiskomst in België   |   basisprijs = vliegtuig + verblijf + skipas 

Inclusief
•  heenvlucht zaterdag: Antwerpen (o.v. 15u05)  
 Bolzano (o.v. 16u55)

•  terugvlucht zaterdag: Bolzano (o.v. 12u15)  
 Antwerpen (o.v. 14u15)

•  15kg ruimbagage + 8 kg handbagage , 
binnen de 15kg mogen dit meerdere stuks  
bagage zijn (bv.: valies + botten),  
excl. wintersportuitrusting

•  transfer Bolzano - Hotel

Extra mogelijkheid
•  eigen skimateriaal meenemen op vlucht  

: 2 x € 60 (h/t)

Vervoersvoorwaarden vlucht: skyalps.com
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(*)data vliegtuig: check-in/afreis en check-out/thuiskomst in België   |   basisprijs = vliegtuig + verblijf + skipas 

data* nachten land skigebied skipas hotel vervoer type reis prijs pag code

MAART met vliegtuig

za 25.02 - za 04.03 7n. I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Winkler vliegtuig Genietweek 50+ 2.020 42 VL542

za 25.02 - za 04.03 7n. I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Lanerhof vliegtuig Genietweek 50+ 1.670 44 VL543

za 25.02 - za 04.03 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Reipertingerhof vliegtuig 1.600 58 VL544

za 04.03 - za 11.03 7n. I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Winkler vliegtuig Genietweek 50+ 1.920 42 VL545

za 04.03 - za 11.03 7n. I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Sonnenhof vliegtuig Genietweek 50+ 1.600 46 VL546

za 04.03 - za 11.03 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Pordoi vliegtuig 1.440 74 VL547

za 04.03 - za 11.03 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Portavescovo vliegtuig 1.620 76 VL548

za 04.03 - za 11.03 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Alpenrose vliegtuig 1.690 78 VL549

za 04.03 - za 11.03 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Evaldo vliegtuig 1.820 78 VL550

za 04.03 - za 11.03 7n. I. ARABBA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Sporthotel Arabba vliegtuig 1.980 80 VL551

za 04.03 - za 11.03 7n. I. VAL di FIEMME 6d. Hotel Scoiattolo vliegtuig Start-to-ski 1.485 86 VL552

za 04.03 - za 11.03 7n. I. FOLGARIDA / MADONNA di C. 6d. Alphotel Taller vliegtuig 1.500 110 VL553

za 11.03 - za 18.03 7n I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Winkler vliegtuig Genietweek 50+ 1.920 42 VL558

za 11.03 - za 18.03 7n I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Lanerhof vliegtuig Genietweek 50+ 1.600 44 VL559

za 11.03 - za 18.03 7n I. CORVARA / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Boè vliegtuig 1.760 82 VL560

za 11.03 - za 18.03 7n I. LIVIGNO 6d. Hotel Primula vliegtuig 1.400 100 VL561

za 11.03 - za 18.03 7n I. LIVIGNO 6d. Hotel Concordia vliegtuig 1.700 102 VL562

za 18.03 - za 25.03 7n I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Winkler vliegtuig Genietweek 50+ 1.850 42 VL568

za 18.03 - za 25.03 7n I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Lanerhof vliegtuig Genietweek 50+ 1.500 44 VL569

za 18.03 - za 25.03 7n I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Mühlgarten vliegtuig Genietweek 50+ 1.540 48 VL570

za 18.03 - za 25.03 7n I. KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN 6d. Hotel Waldruhe vliegtuig Genietweek 50+ 1.370 52 VL571

za 18.03 - za 25.03 7n I. VAL di FIEMME 6d. Hotel Shandrani vliegtuig Genietweek 50+ 1.395 88 VL572

za 18.03 - za 25.03 7n I. PASSO TONALE 6d. Hotel Delle Alpi vliegtuig Kidsweek 1.260 108 VL573

za 25.03 - za 01.04 7n I. LIVIGNO 6d. Hotel Sporting vliegtuig Genietweek 50+ 1.530 98 VL574

za 25.03 - za 01.04 7n I. LIVIGNO 6d. Hotel Concordia vliegtuig Genietweek 50+ 1.440 102 VL575

za 25.03 - za 01.04 7n I. KRONPLATZ 6d. Hotel Winkler vliegtuig Kidsweek 1.780 42 VL576

za 25.03 - za 01.04 7n I. KRONPLATZ 6d. Hotel Sonnenhof vliegtuig Kidsweek 1.460 46 VL577

NIEUW : weekreizen met vliegtuig
Vliegreis

PASEN 1 met vliegtuig

za 01.04 - za 08.04 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Winkler vliegtuig ALL 1.975 42 VL401

za 01.04 - za 08.04 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Lanerhof vliegtuig ALL 1.570 44 VL402

za 01.04 - za 08.04 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Sonnenhof vliegtuig ALL  1.570 46 VL403

za 01.04 - za 08.04 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Mühlgarten vliegtuig ALL 1.490 48 VL404

za 01.04 - za 08.04 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Kronblick vliegtuig ALL  1.530 50 VL405

za 01.04 - za 08.04 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Waldruhe vliegtuig ALL 1.300 52 VL406

za 01.04 - za 08.04 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Majestic vliegtuig ALL 1.690 54 VL407

za 01.04 - za 08.04 7n. I. KRONPLATZ 6d. Parkhotel Schönblick vliegtuig ALL  1.540 56 VL408

za 01.04 - za 08.04 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Reipertingerhof vliegtuig ALL 1.430 58 VL409

za 01.04 - za 08.04 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Tannenhof vliegtuig ALL 1.290 60 VL410

za 01.04 - za 08.04 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Reischach vliegtuig ALL 1.380 62 VL411

za 01.04 - za 08.04 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Falkensteiner vliegtuig ALL 2.790 70 VL439

za 01.04 - za 08.04 7n. I. OBEREGGEN 6d. Sporthotel Obereggen vliegtuig KIDS 1.560 94 VL420

PASEN 2 met vliegtuig

za 08.04 - za 15.04 7n. KRONPLATZ 6d. Hotel Winkler vliegtuig ALL 1.975 42 VL450

za 08.04 - za 15.04 7n. KRONPLATZ 6d. Hotel Lanerhof vliegtuig ALL 1.570 44 VL451

za 08.04 - za 15.04 7n. KRONPLATZ 6d. Hotel Sonnenhof vliegtuig ALL  1.570 46 VL452

za 08.04 - za 15.04 7n. KRONPLATZ 6d. Hotel Kronblick vliegtuig ALL  1.530 50 VL453

za 08.04 - za 15.04 7n. KRONPLATZ 6d. Hotel Waldruhe vliegtuig ALL 1.300 52 VL454

za 08.04 - za 15.04 7n. KRONPLATZ 6d. Hotel Majestic vliegtuig ALL 1.690 54 VL455

za 08.04 - za 15.04 7n. KRONPLATZ 6d. Parkhotel Schönblick vliegtuig ALL  1.540 56 VL456



Inclusief
•  heenvlucht vrijdag: Antwerpen (o.v. 6u30) Innsbruck (o.v. 8u05)
•  terugvlucht maandag: Innsbruck (o.v. 19u15) Antwerpen (o.v. 20u55)
•  20kg bagage (heen en terug), excl. wintersportuitrusting 

binnen de 20kg mogen dit meerdere stuks bagage zijn (bv.: valies + botten)
•  transfers Innsbruck - Kronplatz (108 km, circa 1u)
•  Parkhotel Schönblick: 3 nachten verblijf in halfpension
•  skipas 4d. Kronplatz

Extra mogelijkheid
•  eigen skimateriaal meenemen op vlucht : € 70 (h/t)
•  huur skimateriaal : € 75
•  huur snowboardmateriaal : € 80
•  annuleringsverzekering Protections: € 39
•  annuleringsverzekering & reisbijstand Protections : € 49
•  opleg singlekamer : € 120

Vervoersvoorwaarden vlucht: tuifly.be

Vliegreis

shortski met vliegtuig

code data prijs

VL580 vr 20.01 - ma 23.01 1.220

VL581 vr 27.01 - ma 30.01 1.240

VL582 vr 03.02 - ma 06.02 1.250

VL583 vr 10.02 - ma 13.02 1.270

VL584 vr 03.03 - ma 06.03 1.260

VL585 vr 10.03 - ma 13.03 1.220

VL586 vr 17.03 - ma 20.03 1.260

De prijzen zijn gegarandeerd tot 8 weken voor afreis

PARKHOTEL SCHÖNBLICK★★★★ S

KRONPLATZ (meer info zie p. 56)

afstand tot Brussel: 970 km 
hoogte: 835-2.275 m 
afdaling: 119 km
• 58 km • 32 km • 29 km

 22  4   6

kinderski:  ★★★★★

beginners:  ★★★★★

gevorderden:  ★★★★

après-ski:  ★★★★★  

www.kronplatz.com 
www.dolomitisuperski.com
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BEDRIJFS-INCENTIVES
uw offerte op maat:  

tel. 09 349 37 36 
of info@josk.be

Dreaming Class

Dreaming class
20 PL

Praktisch
•  recente cars met alle nodige comfort
•  iedere reiziger beschikt over 1 zitplaats EN 1 bed
•  DC30 : 30 zitplaatsen (8 op bovendeck, 22 benedendeck) & 30 bedden op bovendeck (8 x dubbelbed en 14 x singelbed)
•  DC20 : 20 zitplaatsen & 20 bedden (6 x dubbelbed en 8 x singelbed)
•  vooraf opgemaakte busconfiguratie door JOSK , specifieke wensen kunnen bij boeking doorgegeven worden

Shortski
•  comfortabel reizen met de dreaming class autocar
•  ontbijt bij aankomst in het hotel
•  2, 3 of 4 nachten verblijf in halfpension
•  skipas 3, 4 of 5 dagen

Krokus-, 1ste en 2de week Paasvakantie, genietweek 03.02 & 17.03
•  bestemming: Kronplatz
•  vertrek vrijdagavond - terug zondagochtend
•  meerprijs bij busreis: € 210 p.p.

Comfortabel reizen naar 6 top-skigebieden
Dreaming class

30 PL



data* nachten land skigebied skipas hotel vervoer type reis prijs pag code

HERFSTVAKANTIE + WEEKEND 11.11

Technische stages en monitorenopleiding: zie pag. 38  - 39

vr 28.10 - wo 02.11 3n. O. ZILLERTAL / HINTERTUX 4d. Hotel Tirolerhof dreaming shortski’s tijdens de herfstvakantie en het weekend van  
11 november naar de Hintertux gletsjer  
monitorenopleiding en technische stage (ski & snowboard) 
 
meer info omtrent deze reizen: zie p. 36 - 37

di 01.11 - zo 06.11 3n. O. ZILLERTAL / HINTERTUX 4d. Hotel Tirolerhof dreaming

wo 09.11 - ma 14.11 3n. O. ZILLERTAL / HINTERTUX 4d. Hotel Tirolerhof dreaming

KERSTVAKANTIE

vr 23.12 - wo 28.12 3n. I. VAL di FIEMME 4d. Sporthotel Pampeago dreaming 890 90 SH201

vr 23.12 - wo 28.12 3n. O. GALTÜR / ISCHGL 4d. Hotel Wirlerhof / Almhof dreaming 1.130 123 SH202

vr 23.12 - wo 28.12 3n. O. SCHLADMING 4d. Sporthotel Royer dreaming 1.060 126 SH203

ma 26.12 - za 31.12 3n. I. KRONPLATZ 4d. Hotel Pustertalerhof dreaming 1.070 64 SH204

ma 26.12 - za 31.12 3n. I. VAL di FIEMME 4d. Sporthotel Pampeago dreaming 890 90 SH205

ma 26.12 - za 31.12 3n. O. SCHLADMING 4d. Sporthotel Royer dreaming 1.060 126 SH206

do 29.12 - di 03.01 3n. O. SCHLADMING 4d. Sporthotel Royer dreaming 1.220 126 SH207

do 29.12 - wo 04.01 4n. I. VAL di FIEMME 5d. Sporthotel Pampeago dreaming 1.130 90 SH208

zo 01.01 - vr 06.01 3n. O. SCHLADMING 4d. Sporthotel Royer dreaming 1.090 126 SH209

ma 02.01 - za 07.01 3n. I. VAL di FIEMME 4d. Sporthotel Pampeago dreaming 890 90 SH210

di 03.01 - zo 08.01 3n. O. GALTÜR / ISCHGL 4d. Hotel Wirlerhof / Almhof dreaming 1.130 123 SH211

wo 04.01 - zo 08.01 2n. O. SCHLADMING 3d. Sporthotel Royer dreaming 880 126 SH212

PAASVAKANTIE

vr 31.03 - wo 05.04 3n I. KRONPLATZ 4d. Parkhotel Schönblick dreaming 960 56 SH401

vr 07.04 - wo 12.04 3n O. ZILLERTAL / HINTERTUX 4d. Hotel Tirolerhof dreaming 1.020 124 SH402

vr 07.04 - do 13.04 4n I. KRONPLATZ 5d. Hotel Reipertingerhof dreaming 960 58 SH403

di 11.04 - zo 16.04 3n I. KRONPLATZ 4d. Hotel Reipertingerhof dreaming 840 58 SH404

Presentatie shortski's

BEDRIJFS-INCENTIVES
uw offerte op maat:  

tel. 09 349 37 36 
of info@josk.be

 busreis in dreaming class 
(conform wettelijke rij-en rusttijden)

 bij afreis: vroege vertrekuren in België

 korte stops = sneller ter plaatse

 ontbijt bij aankomst steeds inbegrepen

 accommodatie voorzien om bagage te plaatsen  
en zich om te kleden

 skipas ligt klaar in hotel

 verblijf in halfpension

 laatste dag: kamers verlaten voor 10 u., douchegelegenheid voorzien voor afreis

 facultatief: avondmaal bij vertrek (ter plaatse te betalen)

 tijdig terug naar België

shortski's vakantieweken met Dreaming Class
Dreaming class



23Shortski's  22

data* nachten land skigebied skipas hotel vervoer type reis prijs pag code

DECEMBER

vr 02.12 - wo 07.12 3n. O. ZILLERTAL / HINTERTUX 4d. Hotel Tirolerhof dreaming 910 124 SH501

do 08.12 - ma 12.12 2n. O. ISCHGL 3d. Alpenresort Fluchthorn dreaming 810 120 SH502

JANUARI

vr 06.01 - do 12.01 4n. O. SCHLADMING 5d. Sporthotel Royer dreaming 1.150 126 SH503

di 10.01 - zo 15.01 3n. O. FLACHAU 4d. Hotel Hartl dreaming 1.020 130 SH504

vr 13.01 - wo 18.01 3n. I. KRONPLATZ 4d. Hotel Mühlgarten dreaming 970 48 SH505

vr 13.01 - wo 18.01 3n. O. SÖLDEN 4d. Hotel Rita dreaming 990 128 SH506

ma 16.01 - za 21.01 3n. I. KRONPLATZ 4d. Hotel Mühlgarten dreaming 950 48 SH507

ma 16.01 - za 21.01 3n. O. SÖLDEN 4d. Hotel Rita dreaming 990 128 SH508

do 19.01 - ma 23.01 2n. O. ZILLERTAL / HINTERTUX 3d. Hotel Tirolerhof dreaming 820 124 SH509

do 19.01 - di 24.01 3n. I. KRONPLATZ 4d. Hotel Mühlgarten dreaming 970 48 SH510

za 21.01 - do 26.01 3n. O. ZILLERTAL / HINTERTUX 4d. Hotel Tirolerhof dreaming 990 124 SH511

zo 22.01 - vr 27.01 3n. I. KRONPLATZ 4d. Hotel Mühlgarten dreaming 950 48 SH512

di 24.01 - zo 29.01 3n. O. ZILLERTAL / HINTERTUX 4d Hotel Tirolerhof dreaming 990 124 SH513

wo 25.01 - ma 30.01 3n. I. KRONPLATZ 4d. Hotel Mühlgarten dreaming 980 48 SH514

vr 27.01 - wo 01.02 3n. O. ZILLERTAL / HINTERTUX 4d. Hotel Tirolerhof dreaming 990 124 SH515

FEBRUARI

za 28.01 - do 02.02 3n. I. KRONPLATZ 4d Hotel Mühlgarten dreaming 975 48 SH516

ma 30.01 - za 04.02 3n. O. ZILLERTAL / HINTERTUX 4d Hotel Tirolerhof dreaming 990 124 SH517

di 31.01 - zo 05.02 3n. I. KRONPLATZ 4d Hotel Mühlgarten dreaming 975 48 SH518

do 02.02 - ma 06.02 2n. O. ISCHGL 3d. Hotel Wirlerhof Almhof dreaming 880 114 SH519

za 04.02 - do 09.02 3n. O. ZILLERTAL / HINTERTUX 4d Hotel Tirolerhof dreaming 990 124 SH520

di 07.02 - zo 12.02 3n. O. ZILLERTAL / HINTERTUX 4d Hotel Tirolerhof dreaming 990 124 SH521

vr 10.02 - di 14.02 2n. O. ISCHGL 3d. Alpenresort Fluchthorn dreaming 880 120 SH522

vr 10.02 - do 16.02 4n. I. KRONPLATZ 5d Hotel Mühlgarten dreaming 1.140 48 SH523

zo 12.02 - vr 17.02 3n. O. ISCHGL 4d. Alpenresort Fluchthorn dreaming 1.070 120 SH524

di 14.02 - zo 19.02 3n. I. KRONPLATZ 4d Hotel Mühlgarten dreaming 975 48 SH525

wo 15.02 - zo 19.02 2n. O. ISCHGL 3d. Alpenresort Fluchthorn dreaming 880 120 SH526

vr 24.02 - wo 01.03 3n. I. KRONPLATZ 4d Hotel Mühlgarten dreaming 995 48 SH527

vr 24.02 - wo 01.03 3n. O. ZILLERTAL / HINTERTUX 4d Hotel Tirolerhof dreaming 990 124 SH528

MAART

ma 27.02 - za 04.03 3n I. KRONPLATZ 4d Hotel Mühlgarten dreaming 975 48 SH529

ma 27.02 - za 04.03 3n O. ZILLERTAL / HINTERTUX 4d Hotel Tirolerhof dreaming 990 124 SH530

do 02.03 - ma 06.03 2n O. ISCHGL 3d Hotel Wirlerhof Almhof dreaming 880 114 SH531

do 02.03 - di 07.03 3n I. KRONPLATZ 4d Hotel Mühlgarten dreaming 995 48 SH532

za 04.03 - do 09.03 3n O. ZILLERTAL / HINTERTUX 4d Hotel Tirolerhof dreaming 990 124 SH533

zo 05.03 - vr 10.03 3n I. KRONPLATZ 4d Hotel Mühlgarten dreaming 975 48 SH534

di 07.03 - zo 12.03 3n O. ZILLERTAL / HINTERTUX 4d Hotel Tirolerhof dreaming 990 124 SH535

wo 08.03 - ma 13.03 3n I. KRONPLATZ 4d Hotel Mühlgarten dreaming 995 48 SH536

vr 10.03 - wo 15.03 3n O. SCHLADMING 4d Sporthotel Royer dreaming 990 126 SH537

vr 10.03 - wo 15.03 3n O. FLACHAU 4d Hotel Hartl dreaming 990 130 SH538

za 11.03 - do 16.03 3n I. KRONPLATZ 4d Hotel Mühlgarten dreaming 975 48 SH539

ma 13.03 - za 18.03 3n O. SCHLADMING 4d Sporthotel Royer dreaming 990 126 SH540

ma 13.03 - za 18.03 3n O. FLACHAU 4d Hotel Hartl dreaming 990 130 SH541

di 14.03 - zo 19.03 3n I. KRONPLATZ 4d Hotel Mühlgarten dreaming 975 48 SH542

do 16.03 - ma 20.03 2n O. ISCHGL 3d Hotel Wirlerhof Almhof dreaming 880 114 SH543

za 18.03 - do 23.03 3n O. ISCHGL 4d Alpenresort Fluchthorn dreaming 1.030 120 SH544

di 21.03 - zo 26.03 3n O. ISCHGL 4d Alpenresort Fluchthorn dreaming 1.030 120 SH545

vr 24.03 - wo 29.03 3n O. SÖLDEN 4d Hotel Rita dreaming 990 128 SH546

vr 24.03 - do 30.03 4n I. KRONPLATZ 5d Hotel Mühlgarten dreaming 1.100 48 SH547

ma 27.03 - vr 31.03 2n O. ISCHGL 3d Hotel Wirlerhof Almhof dreaming 870 114 SH548

di 28.03 - zo 02.04 3n I. KRONPLATZ 4d Hotel Mühlgarten dreaming 945 48 SH549

wo 29.03 - zo 02.04 2n O. ISCHGL 3d Hotel Wirlerhof Almhof dreaming 870 114 SH550

shortski's laagseizoen met Dreaming Class
Dreaming class



Nederlandstalige ski- en snowboardlessen

KINDERSKI*

VOLWASSENEN*

SNOWBOARD*

kinderen steeds les in aparte kindergroepen (meer info: zie p. 24-25)
niveau K0  eerste maal op de skilatten (beginner)
niveau K1 vlot en zelfstandig blauwe piste skiën, ploeg (1 tot 2 weken ski-ervaring)
niveau K2 vlot en zelfstandig rode piste skiën, beginnend parallel (meerdere weken ski-ervaring)
niveau K3 vlot en zelfstandig zwarte piste skiën, parallel (gevorderd)

niveau N0  eerste maal op de skilatten (beginner)
niveau N1 vlot en zelfstandig blauwe piste skiën, ploeg (1 tot 2 weken ski-ervaring)
niveau N2 vlot en zelfstandig rode piste skiën, beginnend parallel (meerdere weken ski-ervaring)
niveau N3 vlot en zelfstandig zwarte piste skiën, parallel (gevorderd)

snowboardlessen mogelijk vanaf 10 jaar (2013)
level L0 eerste maal op een board (beginner)
level L1 1 tot 2 weken snowboardervaring
level L2 meerdere weken snowboardervaring

skiën / boarden in niveaugroepen o.l.v. gediplomeerde JOSK monitoren
Naast het basispakket (bus - verblijf - skipas) biedt JOSK de mogelijkheid om ski- of snowboardles te volgen bij onze eigen 
Nederlandstalige monitoren. Van absolute beginner tot gevorderd skiër / boarder bieden wij u een pakket aan van 24 lesuren 
(6 dagen à 4 u per dag). Het JOSK monitorenteam staat garant voor veilige, aangepaste, plezierige en leerzame lessen.

U leert in groep skiën of boarden. De hoofdmonitor zorgt ervoor dat iedereen op zijn niveau les krijgt en bepaalt wie er 
eventueel - indien nodig - moet doorschuiven naar een ander niveau. Het nemen van les is bovendien niet enkel bedoeld om 
uw technische vaardigheden te verbeteren, het is ook zeer aangenaam om in groep te skiën / boarden onder begeleiding van 
een monitor. Hij laat u ondermeer de mooiste plekjes van het gebied zien, kiest de meest ideale pisten uit, doet al eens een 
terrasje … Hij zorgt er dus voor dat u op een ongedwongen manier leert skiën of boarden.

In verschillende gebieden is er een samenwerking met de lokale skischolen, de lessen zijn in duits of engels.

Het is uiterst belangrijk het correcte skiniveau van uw kids op te geven, enkel zo kunnen wij zorgen voor homogene skigroepen.

 4 uur Nederlandstalige les per dag, gedurende 6 dagen 
richturen: 10u-12u & 13u30-15u30

 verschillende niveaugroepen voor kinderen en volwassenen

 gemotiveerd JOSK monitorenteam zorgt dat u volop kan genieten van uw reis

 maximaal 10 deelnemers per groep

(*) steeds lessen gegarandeerd? minimaal 5 deelnemers per niveau vereist
Er moet uiteraard een minimum aantal deelnemers ingeschreven zijn om de lessen te laten plaats vinden. Indien voor de reis blijkt dat er niet voldoende inschrijvingen 
zijn op uw niveau, wordt u persoonlijk gecontacteerd. Wij zoeken dan samen naar een gepaste oplossing (aansluiten bij een ander niveau, privéles, halve dagen skiles, 
skiles bij de plaatselijke school). Dit contact zal ruim op voorhand gebeuren. 



kinderen steeds les in aparte kindergroepen (meer info: zie p. 24-25)
niveau K0  eerste maal op de skilatten (beginner)
niveau K1 vlot en zelfstandig blauwe piste skiën, ploeg (1 tot 2 weken ski-ervaring)
niveau K2 vlot en zelfstandig rode piste skiën, beginnend parallel (meerdere weken ski-ervaring)
niveau K3 vlot en zelfstandig zwarte piste skiën, parallel (gevorderd)

niveau N0  eerste maal op de skilatten (beginner)
niveau N1 vlot en zelfstandig blauwe piste skiën, ploeg (1 tot 2 weken ski-ervaring)
niveau N2 vlot en zelfstandig rode piste skiën, beginnend parallel (meerdere weken ski-ervaring)
niveau N3 vlot en zelfstandig zwarte piste skiën, parallel (gevorderd)

3 VERSCHILLENDE JOSK-FORMULES 

1. Alle lessen ski en snowboard worden georganiseerd - kids en volwassenen
Zowel voor kinderen als volwassenen, worden alle lessen aangeboden.
In deze skigebieden beschikken wij over een uitstekende infrastructuur voor de beginnende skiërs.
Wenst u enkele uren privé-skiles, dan kan u deze boeken bij onze partner-skischolen.

2. Enkel kinderskilessen worden aangeboden
Lessen K1-2-3 worden met Nederlandstalige JOSK skimonitoren georganiseerd.
K0 wordt via de plaatselijke skischool ingeboekt à tarief skischool.
In Passo Tonale, Flachau, Ahrntal en Oberggen worden de K0 lessen 
i.s.m. de skischool georganiseerd.
Volwassen groeps- of privé skilessen kunnen bij onze partner-skischolen ingeboekt worden.

3. Enkel kinderskilessen K2 & K3 worden (inclusief) aangeboden
De JOSK monitor is van 10 tot 15u onderweg met de kids. 
Over de middag gaat hij samen met de kids lunchen (middagmaal excl.)
Zo kan iedereen optimaal gebruik maken van de uitgebreide skipas.
 •   K2 : vlot en zelfstandig rode piste kunnen skiën
 •   K3 : vlot en zelfstandig zwarte piste kunnen skiën
Er worden door JOSK geen andere skilessen georganiseerd in deze skigebieden.  

        Als het skiniveau onvoldoende is, kan de reisleider ter plaatse uw kind weigeren in de lessen.  
        Enkel de lokale skischool is dan een mogelijk alternatief, er is geen terugbetaling mogelijk 

 

ALL

KIDS

K2-3
inclusief

 Kronplatz - Val di Fiemme (Pampeago) - Livigno 
 Ischgl/Galtür (geen snowboard)

 Val di Fiemme (Predazzo) - Obereggen - Passo Tonale 
 Schladming - Flachau - Zillertal - Bad Kleinkirchheim

 Arabba 
 Sölden - Leogang - Obertauern

SKI- EN SNOWBOARDLESSEN
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JOSK kinderanimatie na het skiën

op alle reizen aangeduid met een geel vierkantje (  ) in de prijstabel
Tijdens de vakantieweken wordt er in deze geselecteerde hotels dagelijks kinderanimatie voorzien.  
Aan de infoborden in de hotels zal er geafficheerd staan welke activiteiten georganiseerd worden.  
Per hotel is er een aparte JOSK kinderanimat(or)rice aanwezig.  
De kinderanimatie vindt elke dag plaats (uitgezonderd dag van aankomst en vertrek) voor het avondeten en duurt 
ongeveer 2 u.  
Na het avondeten wordt in sommige hotels een kinderfilm vertoond zodat de ouders de gelegenheid krijgen om 
rustig verder te tafelen om daarna hun kleine spruiten in bed te leggen.

 kinderanimatie na het skiën door Nederlandstalige begeleiding

 tijdens vakantieweken in specifiek geselecteerde hotels

 gaat door in het hotel van 17u - 19u & 20u - 21u

 2u activiteiten voor het avondmaal

 1u film na het avondmaal



NIEUWJAAR

za 31.12 - za 07.01 7n. VAL di FIEMME 6d. Hotel Scoiattolo auto ALL 1.320 86 NI205

za 31.12 - vr 06.01 6n. PASSO TONALE 6d. Hotel Delle Alpi auto KIDS 1.330 108 NI209

data* nachten land skigebied skipas hotel vervoer type reis | skilessen prijs pag code

za 24.12 - za 31.12 7n. I. VAL di FIEMME 6d. Hotel Scoiattolo auto ALL 1.340 86 KE205

za 24.12 - vr 30.12 6n. I. PASSO TONALE 6d. Hotel Delle Alpi auto KIDS 1.040 108 KE211

za 24.12 - vr 30.12 6n. O. GALTÜR / ISCHGL 4+2d. Hotel Wirlerhof auto ALL  1.320 114 KE212

za 24.12 - vr 30.12 6n. O. GALTÜR / ISCHGL 4+2d. Hotel Fluchthorn auto ALL  1.230 116 KE214

KERST

KROKUS

za 18.02 - za 25.02 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Sonnenhof auto ALL  1.735 46 KR303

za 18.02 - za 25.02 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Kronblick auto ALL  1.350 50 KR305

za 18.02 - za 25.02 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Anewandter auto ALL  1.210 68 KR313

za 18.02 - za 25.02 7n. I. VAL di FIEMME 6d. Hotel Scoiattolo auto ALL  1.340 86 KR319

za 18.02 - za 25.02 7n. I. VAL di FIEMME 6d. Hotel Shandrani auto ALL  1.340 88 KR320

za 18.02 - za 25.02 7n. I. VAL di FIEMME 6d. Sporthotel Pampeago auto ALL  1.070 90 KR321

za 18.02 - za 25.02 7n. I. PASSO TONALE 6d. Hotel Delle Alpi auto KIDS 1.260 108 KR327

za 18.02 - za 25.02 7n. O. GALTÜR / ISCHGL 4+2d. Hotel Wirlerhof auto ALL   1.590 114 KR329

za 18.02 - za 25.02 7n. O. GALTÜR / ISCHGL 4+2d. Alpenresort Fluchthorn auto ALL   1.470 120 KR331

za 18.02 - za 25.02 7n. O. ZILLERTAL / HINTERTUX 6d. Hotel Tirolerhof auto KIDS 1.570 124 KR333

za 18.02 - za 25.02 7n. O. BAD KLEINKIRCHHEIM 6d. Hotel Kolmhof auto KIDS 1.280 136 KR338

PASEN 1

za 01.04 - za 08.04 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Sonnenhof auto ALL  1.250 46 PA403

za 01.04 - za 08.04 7n. I. KRONPLATZ 6d. Hotel Kronblick auto ALL  1.210 50 PA405

za 01.04 - za 08.04 7n. I. KRONPLATZ 6d. Parkhotel Schönblick auto ALL  1.220 56 PA408

za 01.04 - za 08.04 7n. I. VAL di FIEMME 6d. Hotel Scoiattolo auto ALL  1.080 86 PA417

za 01.04 - za 08.04 7n. I. VAL di FIEMME 6d. Hotel Shandrani auto ALL  1.050 88 PA418

za 01.04 - za 08.04 7n. I. VAL di FIEMME 6d. Sporthotel Pampeago auto ALL  900 90 PA419

za 01.04 - za 08.04 7n. I. OBEREGGEN 6d. Sporthotel Obereggen auto KIDS 1.160 80 PA420

za 01.04 - vr 07.04 6n. I. PASSO TONALE 6d. Hotel Delle Alpi auto KIDS 900 108 PA426

za 01.04 - vr 07.04 6n. O. GALTÜR / ISCHGL 4+2d. Hotel Wirlerhof auto ALL   1.240 114 PA428

za 01.04 - vr 07.04 6n. O. GALTÜR / ISCHGL 4+2d. Alpenresort Fluchthorn auto ALL   1.170 120 PA430

za 01.04 - za 08.04 7n. O. ZILLERTAL / HINTERTUX 6d. Hotel Tirolerhof auto KIDS 1.290 124 PA432

za 01.04 - za 08.04 7n. O. FLACHAU 6d. Hotel Hartl auto KIDS 1.090 130 PA435

PASEN 2

za 08.04 - za 15.04 7n. KRONPLATZ 6d. Hotel Sonnenhof auto ALL  1.250 46 PA452

za 08.04 - za 15.04 7n. KRONPLATZ 6d. Hotel Kronblick auto ALL  1.210 50 PA453

za 08.04 - za 15.04 7n. KRONPLATZ 6d. Parkhotel Schönblick auto ALL  1.220 56 PA456

za 08.04 - za 15.04 7n. VAL di FIEMME 6d. Hotel Scoiattolo auto ALL  1.080 86 PA457

za 08.04 - za 15.04 7n. PASSO TONALE 6d. Hotel Delle Alpi auto KIDS 720 108 PA463

za 08.04 - vr 14.04 6n. GALTÜR / ISCHGL 4+2d. Hotel Wirlerhof auto ALL   1.180 114 PA464

za 08.04 - vr 14.04 6n. GALTÜR / ISCHGL 4+2d. Alpenresort Fluchthorn auto ALL   1.080 120 PA466

JOSK kinderanimatie na het skiën
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Uw kinderen... onze zorg

2-jarigen (°2020) en jonger ...

TOKKI sneeuwclub: voor 3-jarigen (°2019)
Voor kinderen van 3 jaar (°2019) bieden wij de TOKKI sneeuwclub aan in verschillende skigebieden. 
Motorisch zijn deze kids nog niet klaar om een volledige dag skiles te volgen en sommigen komen 
zelfs nog niet aan skiën toe. 
Tokki voorziet ½ dag skigewenning, de andere ½ dag worden leuke (sneeuw-)activiteiten voorzien.  
Over de middag eten de kids samen met de ouders.  
De uren van de sneeuwclub lopen gelijk met de uren van de kinderski.

 Nederlandstalige sneeuwclub voor 3-jarigen te Kronplatz, Val di Fiemme (Pampeago) en Ischgl-Galtür.

 Kerst- en Nieuwjaarsweek enkel op aanvraag

 ½ dag skigewenning en ½ dag leuke (sneeuw-)activiteiten (in het skigebied)

 verrassingsgeschenk voor alle kids

 minimum aantal kindjes: 5

 maximum aantal kindjes: 10

 prijs: € 275 (skipas & skimateriaal inclusief)

 KIDSWEEK GALTÜR: zo 05.03 - za 11.03

 KIDSWEEK KRONPLATZ: za 25.03 - za 01.04

op aanvraag: enkel via lokale instantie of privé-opvang mogelijk, JOSK biedt zelf geen formule aan voor 2-jarigen
Voor de kinderen van °2020 of jonger kan u gebruik maken van de lokale opvangmogelijkheden.
Voor meer info over deze mogelijkheden en prijzen van de lokale instanties kan u steeds terecht bij ons op de 
website of per mail naar info@josk.be.

Wenst u liever een Nederlandstalige privé opvang?
Vraag gerust de mogelijkheid en prijs na.



Uw kinderen... onze zorg

kinderen houden van sneeuw en zijn dol op skiën …
Kinderski wordt enkel georganiseerd tijdens de vakantieweken en tijdens de JOSK kidsweken. 
Ouders kunnen zorgeloos skiën terwijl hun kinderen op een professionele manier worden begeleid 
in het skiklasje. De kinderski wordt op een kindvriendelijke en speelse manier begeleid, waarbij de 
skibeleving en het skiplezier van het kind centraal staan. De kinderskilessen lopen gelijktijdig met de skilessen 
van de ouders en starten/eindigen ook steeds op dezelfde plaats. Voor en na de lessen, alsook onder de middag, 
dienen de kinderen door de ouders opgevangen te worden. Uitzondering: de reizen naar Ischgl (middagopvang 
in volpension mogelijk mits opleg) en Arabba, Sölden en Leogang (hier blijven de monitoren ook over de middag 
bij de kinderen).

Kinderski: voor 4 tot 12-jarigen

 Nederlandstalige kinderski van 4 (°2018) tot 12 jaar

 ingedeeld volgens skiniveau (van niveau K0 tot K3, zie p. 24-25)

 4 uur skiles per dag gedurende 6 dagen, telkens van 10.00 tot 12.00 u en van 13.30 tot 15.30 u

 K2-3: Arabba, Sölden, Leogang: opvang over de middag (lunch niet inclusief), telkens van 10u tot 15u

 medaille, skidiploma en verrassingsgeschenk

 max. 10 kindjes per groep

 beginnende kinderen - 6 j.: max. 6 kindjes per monitor

 verplicht te dragen: oranje JOSK fluohesje, armbandje met nuttige telefoonnummers

 helmplicht - 18 jaar (incl. bij gehuurd skipakket)

 1x week (o.v. donderdag) opvang over de middag, de monitor gaat met de kids eten (uitgezonderd KO, TOKKI club en Galtür)  

JOSK reizen heeft een hart voor kids. Wij zoeken steeds naar de beste formules voor uw kinderen. 
Met verschillende hotels hebben we mooie actieprijzen kunnen bekomen tijdens de vakantieweken. 
INBEGREPEN: verblijf in halfpension, skipas 6 dagen
NIET INBEGREPEN: busreis, Nederlandstalige skiles (4u/dag), huur skimateriaal
Actieprijzen worden in de prijstabellen aangeduid in kleur. 
Verdere info vindt u bij de 'KIDS' per hotel.

KIDSACTIES schoolvakanties
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 buiten de schoolvakanties

 kinderen - 8 jaar (01.01.2015): actieprijs + gratis skipas

 kinderski vanaf 4 jaar (°2018)

 skigewenning (tokki sneeuwclub) vanaf 3 jaar (°2019)

 Nederlandstalige skimonitoren, skilessen K0 (beginners) en K1 (blauwe piste)

 kinderskipark in alle gebieden aanwezig

 Kronplatz en Passo Tonale mogelijk met vliegtuig

Een JOSK kidsweek is de ideale formule voor gezinnen met jonge, niet-schoolplichtige, kinderen.  
Deze kidsweken worden geprogrammeerd in rustigere periodes, buiten de schoolvakanties.  
We verblijven in schitterende familiehotels waar de 'kids' centraal staan. 
Een team van kindvriendelijke JOSK monitoren staat klaar om er een onvergetelijke vakantieweek van te maken.

Vanaf 4 jaar (°2018) kunnen de kinderen aansluiten in de skiklasjes, begeleid door Nederlandstalige JOSK monitoren.  
Er wordt 4 uur per dag skiles gegeven in groepjes van max. 8 kindjes per monitor. Te Kronplatz en Galtür hebben 
we ons eigen rolbandje, in andere gebieden werken we samen met de plaatselijke skischolen voor gebruik van de 
specifieke kinderaccommodatie. Op het einde van de week krijgen de kinderen een medaille, een diploma en nog een 
verrassingsgeschenkje als aandenken aan hun skivakantie.

Voor kinderen van 3 jaar (°2019) hebben we de TOKKI sneeuwclub (zie p. 28).

Kinderen - 8 jaar verblijven tijdens deze kidsweken aan een voordelig tarief in het hotel. Na het vervroegde avondmaal 
kunnen de kinderen in sommige hotels naar een film kijken onder begeleiding van enkele monitoren terwijl de ouders rustig 
kunnen eten. In de loop van de week vindt er een echte kinder-après-ski plaats. Specifieke kinderanimatie zoals tijdens de 
vakantieweken wordt echter niet georganiseerd.

kinderski

TOKKI sneeuwclub voor 3-jarigen (°2019)

extra kinderservice

JOSK kidsweken



30
31

IN
FO   |   KIDSW

EKEN

PRIJSTABEL KIDSWEKEN    |  BASISPRIJS = VERBLIJF IN HALFPENSION + SKIPAS 6D. 

code data vervoer skigebied hotel volw. kind - 8 jaar (01.01.2015)

TS525
za 28.01 - vr 03.02 auto 6d. GALTÜR

Hotel Wirlerhof 1.160

ACTIE:  € 100  (VERBLIJF + SKIPAS)
- volpension + middagopvang 
   (Galtür): € 180  
- TOKKI sneeuwclub: € 275  

zie p. 118
TS526 Hotel Almhof 1.220

TS556
zo 05.03 - za 11.03 auto 6d. GALTÜR

Hotel Wirlerhof 1.160
 zie p. 118

TS557 Hotel Almhof 1.220

TS565
za 11.03 - vr 17.03 auto 6d. GALTÜR

Hotel Wirlerhof 1.160
zie p. 118

TS566 Hotel Almhof 1.220

TS573 za 18.03 - za 25.03 auto 6d. TONALE Hotel Delle Alpi 860 zie p. 108

TS576 za 25.03 - za 01.04
mogelijk met vliegtuig auto 6d. KRONPLATZ

Hotel Winkler (geen kidsactie) 1.380 zie p. 42

TS577 Hotel Sonnenhof 1.060 zie p. 48

EXTRA'S KIDS
• huur skimateriaal: zie prijs per hotel
• kinderski 4 u./dag/6 dagen (vanaf °2018): 

€ 180
• TOKKI sneeuwclub (geboren in °2019): 

 € 275
• volpension + kinderopvang te Galtür:
 6 dagen: € 180
 2 dagen (vrij te kiezen): € 60

geen K2-3 les mogelijk tijdens een 
kidsweek

VERVOER
• alle kidsweken zijn reizen  

met eigen wagen
• Kronplatz en Passo Tonale  

mogelijk met vliegtuig

PRESENTATIE
• kinderen - 8 jaar: ACTIE € 100  

: verblijf en skipas
• TOKKI sneeuwclub (°2019)
• kinderski vanaf 4 jaar  

(Nederlandstalige monitoren)
• kindvriendelijke luxehotels
• zwembad vrij te gebruiken in alle hotels
• aparte kindermenu’s

zie verder: 'presentatie per hotel'

SKIPAS
• er is steeds een 6d. skipas inbegrepen
 bekijk per reis de mogelijke upgrades

EXTRA'S VOLWASSENEN
• skiles bij plaatselijke skischool 

: op aanvraag
• huur skimateriaal, verzekering:  

zie presentatie per hotel



genietvakanties voor actieve 50-plussers tijdens het laagseizoen
Het leven begint op 50! De kinderen zijn het huis uit en de grootste financiële zorgen van de baan. U krijgt wat meer tijd om 
van het leven te genieten, ook op wintersportvakantie bij JOSK reizen! Wij organiseren reeds vele jaren vakanties specifiek 
gericht naar actieve 50-plussers. Zowel skiërs als niet-skiërs (wandelaars of andere levensgenieters) kunnen bij ons terecht. 
Tijdens deze genietweken trachten wij onze reizigers op alle vlakken te verwennen en meer te bieden dan enkel skiën. 
Naast het begeleide programma bieden deze reizen vooral genieten van: rust en schoonheid van de natuur en de bergen, 
wintersportsfeer… maar ook van tophotels, lekker eten en een goed glas bier of wijn in prima gezelschap met gelijkgestemde, 
bourgondische leeftijdsgenoten. Een volledig geslaagde formule volgens diegenen die het reeds mochten meemaken! 

Genietweken 50+

Skiërs – gratis skibegeleiding
 skibegeleiding door ervaren JOSK skibegeleiders

 1 begeleider per 15 skiërs voorzien, skiën in niveaugroepen

 sociaal en aangenaam groepsgebeuren

 ontdek de mooiste plekjes en gezelligste hutten

 opgelet: dit is geen skiles, min. niveau vlot blauwe piste

Niet skiërs – alternatief (wandel)programma
 genieten, cultuur en natuur

 verschillende wandelingen afgewisseld met leuke uitstappen

 steeds JOSK gids of lokale gids 

 wandelingen aangepast aan niveau van de groep

 vervoer wordt door JOSK voorzien (b.v. skibus, lijnbus, JOSK bus, …)

 Kronplatz - Val di Fiemme - Ahrntal (NIEUW) - LIVIGNO (NIEUW)

 Ischgl/Galtür - Schladming - Leogang - Bad Kleinkirchheim

NIEUW

meer info  
p. 18-19



code data skigebied hotel skiër niet-skiër pag

VS501
vr 16.12 - za 24.12 KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN

Hotel Winkler 1.495 1.255 42

VS502 Hotel Lanerhof 1.195 955 46

TS503 za 14.01 - zo 22.01 VAL di FIEMME Hotel Shandranj 1.125 925 88

TS504
vr 20.01 - zo 29.01 KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN

Hotel Winkler 1.710 1.428 42

TS505 Hotel Lanerhof 1.380 1.095 44

TS516 za 21.01 - zo 29.01 ISCHGL Hotel Almhof 1.490 1.160 116

TS517
vr 27.01 - zo 05.02 KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN

Hotel Winkler 1.810 1.495 42

TS518 Hotel Sonnenhof 1.430 1.115 46

TS524 vr 27.01 - za 04.02 SCHLADMING Sporthotel Royer 1.340 1.060 126

TS527

vr 03.02 - zo 12.02 KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN

Hotel Winkler 1.810 1.495 42

TS528 Hotel Sonnenhof 1.430 1.115 46

TS529 Hotel Kronblick 1.180 890 50

TS537
vr 10.02 - zo 19.02 KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN

Hotel Winkler 1.810 1.495 42

TS538 Hotel Lanerhof 1.460 1.145 44

TS541 za 11.02 - zo 19.02 LEOGANG Hotel Leonhard 1.330 1.035 134

TS542
vr 24.02 - zo 05.03 KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN

Hotel Winkler 1.810 1.495 42

TS543 Hotel Lanerhof 1.460 1.145 44

TS545
vr 03.03 - zo 12.03 KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN

Hotel Winkler 1.710 1.395 42

TS546 Hotel Sonnenhof 1.390 1.075 46

TS555 za 04.03 - zo 12.03 SCHLADMING Sporthotel Royer 1.340 1.060 126

TS558

vr 10.03 - zo 19.03
KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN

Hotel Winkler 1.710 1.395 42

TS559 Hotel Lanerhof 1.390 1.075 44

TS564 BAD KLEINKIRCHHEIM Hotel Kolmhof 1.220 1.025 136

TS567 za 11.03 - zo 19.03 AHRNTAL     NIEUW Hotel Anewandter 1.080 855 68

TS568

vr 17.03 - zo 26.03
KRONPLATZ / SUPERDOLOMIETEN

Hotel Winkler 1.640 1.360 42

TS569 Hotel Lanerhof 1.290 1.010 44

TS570 Hotel Mühlgarten 1.330 1.050 48

TS571 Hotel Waldruhe 1.160 880 52

TS572 VAL di FIEMME Hotel Shandranj 1.185 955 88

TS574
vr 24.03 - zo 02.04 LIVIGNO     NIEUW

Hotel Sporting 1.320 1.090 98

TS575 Hotel Concordia 1.230 1.010 102

extra’s genietweken (huur skimateriaal, opleg singlekamer, verzekeringen …): zie cover  
skipas voor -50-jarigen (1973):  opleg € 50 | - 60-jarigen (1963): opleg € 50 (enkel in Ischgl)

BASISPRIJS = BUSREIS + VERBLIJF ¾ PENSION (DAGELIJKS JAUSEN) + SKIPAS 6 DAGEN (SKIËRS)
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VERVOER
• 4**** comfort class  autocars, ervaren chauffeurs zorgen voor  

een aangename busreis
• wenst u een busplaats vooraan (rij 1 of 2) dan kan u dit vooraf reserveren,  

het supplement hiervoor is € 40 p.p./seat/heen-terug
• extra busplaats: € 190 p.p.
• JOSK voorziet vervoer voor de uitstappen met de niet-skiërs
• alle reizen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€ 140 p.p.)

SKIPAS
• steeds een 6 dagen skipas inbegrepen
• upgrade naar 7 dagen skipas steeds mogelijk, meerprijs zie per hotel
• opleg -50 jaar (1973): € 50
• opleg -60 jaar (1963): € 50 (Ischgl)

Genietweken 50+

opleg Dreaming Class          : € 210   |   opleg vliegtuig             : € 210



op alle reizen aangeduid met een groen vierkantje (  ) in de prijstabel
(skiles dient bij reservatie geboekt te worden)

In Val di Fiemme (3 weken laagseizoen) wordt er door de JOSK monitoren gratis skiles gegeven.  
De Nederlandstalige JOSK monitoren zullen u gedurende 6 dagen/4 u./dag op uw eigen niveau les geven.  
Deze skiles dient verplicht bij reservatie geboekt te worden, zodat we het aantal monitoren en de verschillende 
niveaus kunnen bepalen. Indien blijkt dat er op een bepaald niveau te weinig inschrijvingen zijn, wordt er vooraf met 
u contact opgenomen en zoeken we samen naar een gepaste oplossing (meer info p. 24).

niveau N0-1-2-3

code data skigebied hotel vervoer skipas volw. pag.

TS512 vr 20.01 - zo 29.01 VAL di FIEMME I. Hotel & Suites Scoiattolo bus 6d. 1.210 86

TS520 vr 27.01 - zo 05.02 VAL di FIEMME I. Hotel & Suites Scoiattolo bus 6d. 1.250 86

TS552 vr 03.03 - zo 12.03 VAL di FIEMME I. Hotel & Suites Scoiattolo bus 6d. 1.275 86

LAAGSEIZOEN IN VAL DI FIEMME
Hotel Scoiattolo

huttenavond in Caserina (ter plaatse betalend)

Gratis skiles | Start-to-ski

HOTEL SCOIATTOLO ★★★★ (meer info zie p. 86) 

VAL DI FIEMME (PAMPEAGO) 

afstand tot Brussel: 975 km 
hoogte: 1.000-2.500 m 
afdaling: 111 km
• 36 km • 57 km • 18 km

 9  26   10

kinderski:  ★★★★★

beginners:  ★★★★★

gevorderden:  ★★★★

après-ski:  ★★★★

www.visitfiemme.it
www.scoiattolo.it

opleg vliegtuig             : € 210



op alle reizen aangeduid met een blauw vierkantje (  ) in de prijstabel
(minimum niveau: zelfstandig een blauwe piste kunnen skiën)

Op al deze reizen bieden we gratis skibegeleiding aan. Op deze reizen zullen er voldoende monitoren meereizen.  
Zo ontdekt u onder begeleiding de beste pisten, de mooiste plekjes en de gezelligste hutjes van het skigebied. 
U hoeft dus niet alleen te skiën.  
Er wordt wel verwacht dat u zelfstandig van een blauwe piste kan skiën om aan te sluiten bij deze begeleiding 
(verschillende niveaugroepen worden ter plaatse georganiseerd). Deze begeleiding is niet meteen uurgebonden.  
De juiste regeling en afspraken zullen door de reisleider ter plaatse worden meegedeeld.  
Tijdens de genietweken (zie p. 32) wordt er sowieso skibegeleiding voorzien.

 skibegeleiding door ervaren JOSK skibegeleiders

 1 begeleider per 15 skiërs voorzien, skiën in niveaugroepen

 sociaal en aangenaam groepsgebeuren

 ontdek de mooiste plekjes en gezelligste hutten

 opgelet: dit is geen skiles, min. niveau vlot blauwe piste (Arabba: vlot rode piste)

Gratis skibegeleiding
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Studentweek: vr 03.02.2023 - zo 12.02.2023
Wat is zaliger dan na de examenstress even een week te ontspannen in de sneeuw?  
Tijdens de lesvrije week bieden wij aan alle studenten de mogelijkheid om een comfortabele skireis tegen een betaalbare 
prijs te boeken.

Waarom verblijven op een veel te klein appartementje en een hele week foodpacks eten? 
Het kan ook anders: geniet van een 3 *** hotel en lekkere maaltijden, deze formule is ook betaalbaar.

Reeds enkele jaren ‘ontstressen’ de studenten in Val di Fiemme en in Livigno. 
Er is keuze uit 2 hotels: Sporthotel *** Pampeago te Val di Fiemme en Hotel *** Loredana in Livigno. 
Allen bieden tal van mogelijkheden om van uw weekje verlof een echte topper te maken.

Inclusief in de prijs is steeds: vervoer met bus in first class, verblijf in halfpension en skipas van 7 dagen.

 busreis in comfort class, vliegtuig mogelijk

 verblijf in halfpension

 skipas 7 dagen (zondag tot en met zaterdag)

 sfeervolle après-ski

 verschillende activiteiten door JOSK reisleider georganiseerd

hoogte: 1.816-2.800 m 
afdaling: 115 km

 30 km  65 km  20 km 
 6  13   11

hoogte: 1.000-2.500 m 
afdaling: 111 km

 35 km  57 km  18 km 
 9  26   10

www.livigno.it 
www.hotelloredanalivigno.com 

www.visitfiemme.it 
www.sporthotelpampeago.it 

• gelegen direct aan de skilift
• gratis skibus naar Cavalese 
• kamers met d./wc van 2-4 pers.
• ontbijtbuffet / 3-gangenmenu
• après-skibar Stall direct naast hotel gelegen

SPORTHOTEL PAMPEAGO ★★★  

VAL DI FIEMME (meer info zie p. 90)
HOTEL LOREDANA ★★★  

LIVIGNO (meer info zie p. 106)

• gelegen 200m van skilift Mottolino
• gratis skibus naar centrum en Carosello 
• kamers met d./wc van 2-4 pers.
• ontbijtbuffet / 3-gangenmenu
• après-ski in het taxvrije Livigno



data bus: afreis en thuiskomst in België
huur skimateriaal / huur snowboardmateriaal: € 95
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143
ook mogelijk met vliegtuig             opleg : € 210

code periode data verblijf skigebied leeftijd prijs

ST501
studentweek vr 03.02 – zo 12.02

Sporthotel Pampeago Val di Fiemme 18-25j 890

ST502 Loredana Livigno 18-25j 990

PRIJSTABEL STUDENTENWEEK   |  BASISPRIJS = BUSREIS + HALFPENSION + SKIPAS 7D.
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Monitorenopleiding ski | snowboard
JOSK heeft een eigen monitorenwerking. De monitoren staan in voor de ski- en snowboardlessen en verzorgen mee 
de avondanimatie. Voelt u zich geroepen om andere mensen uw favoriete sport aan te leren? Bent u een vlot en sociaal 
iemand? Aarzel dan niet om deel te nemen aan deze opleiding. 

Dagelijks krijgt u 5 uur praktijk op de piste en ‘s avonds volgt er een theoriegedeelte in het hotel. De laatste namiddag zal 
op de gletsjer het examendeel 'eigen techniek' worden afgenomen. Het verdere praktijkexamen (demo’s + lesgeven) zal 
worden afgenomen te Aspen Wilrijk (o.v. za. 19 November, toegang piste ter plaatse te betalen), dit om enerzijds geen 
tijd te verliezen op de 4-daagse opleiding en anderzijds om de kandidaat monitoren hun lesgeefexamen in zo gunstig 
mogelijke omstandigheden te laten afleggen.  
Slaagt u, dan word u deze winter nog opgenomen in ons monitorenteam. Indien het eigen niveau onvoldoende is om de 
cursus aan te vatten wordt u doorverwezen naar de technische stage.

 busreis met dreaming class

 verblijf in halfpension (incl. ontbijt bij aankomst)

 skipas 4 dagen Hintertuxer Gletscher

 praktijk: 5u / dag op de piste

Initiator & instructeur opleiding
ga voor een erkend ski- of snowboarddiploma
JOSK reizen streeft naar het het aanbieden van kwalitatieve skilessen voor volwassenen en kids. Om deze reden organiseren 
wij tijdens de tweede week van de paasvakantie de initiatoropleiding ski (BFSI) en snowboard (BSFE).
Om deel te kunnen nemen aan de opleiding initator ski moet u geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

Ook bieden wij de instructeursopledeiding ski (BFSI) aan, om hieraan te kunnen deelnemen dient u in het bezit te zijn van 
een diploma initiator ski.

• vereist niveau ski:  
parallelbochten

• vereist niveau snowboard:  
gesneden bochten

• praktijk: 5u / dag op de piste
• max. 12 deelnemers per groep
• lesgevers: trainers bloso | BFSI
• freestyle initiatie snowboard

• minimumleeftijd: 16 jaar (2007)
• geslaagd voor toelatingsproef
• u bent lid van BFSI of BSFE
• programma:
 Theorie : 30u 

Praktijk techniek : 50u 
Praktijk didactiek : 20u

Technische stage ski | snowboard
MIS DE START VAN HET SEIZOEN NIET! 

Bent u reeds een goed skiër of boarder en wenst u uw eigen techniek naar een hoger niveau te brengen? Dan moet u  
deelnemen aan één van onze technische stages. U blijft op de hoogte van de nieuwe stromingen in de wintersport en  
‘s avonds wordt er op een gemoedelijke manier nog nagekaart over de ervaringen van de afgelopen dag. Voor de gevorderde 
skigroepen staan buckels en carving op het programma. De snowboarders krijgen op vraag initiatie freestyle.

 busreis in dreaming class

 verblijf in halfpension (incl. ontbijt bij aankomst)

 skipas 4 dagen Hintertuxer Gletscher

 praktijk: 5u / dag op de piste | theorie: 2u / avond in het hotel

 examen: deel 1 ter plaatse | deel 2 te Aspen, Wilrijk (za. 19/11 o.v.)

• minimumleeftijd: 16 jaar (2007)
• vereist niveau ski: gesneden  

parallelbochten kort & lang
• vereist niveau snowboard:  

gesneden bochten

 busreis in first class

 6 nachten verblijf in halfpension 

 skipas 7 dagen Kronplatz

 examen: deel 1 ter plaatse | deel 2 te België, verspreid over 2 weekends

meer info via www.bfsi.be (ski) of www.bsfe.be (snowboard)



periode data
skipas opleiding JOSK technische stage toerist*** opleiding BFSI

Tirolerhof Tirolerhof Tirolerhof KRONPLATZ

TUX 1 vr 28.10 - wo 02.11 4d. TUX AL101 910 AL102 960 AL103 910 - -

TUX 2 di 01.11 - zo 06.11 4d. TUX - - AL104 960 AL105 910 - -

TUX 3 wo 09.11 - ma 14.11 4d. TUX - - AL106 960 AL107 910 - -

INITIATOR
vr 07.04 - za 15.04 7d. KRON

- - - - - -
zie website

INSTRUCTEUR - - - - - -

Opleg single kamer (beperkt) : Tirolerhof = € 140

(***) De TUX reizen staan uiteraard ook open voor skiërs die niet wensen deel te nemen aan de opleiding of de technische stage. 

hoogte: 1.500-3.250 m 
afdaling: 60 km

 14 km  35 km  11 km 
 6  5   10

data bus: afreis en thuiskomst in België
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

PRIJSTABEL OPLEIDINGEN   |  BASISPRIJS = BUSREIS + ONTBIJT BIJ AANKOMST + HALFPENSION + SKIPAS 
             + OPLEIDINGSCURSUS OF TECHNISCHE STAGE

hoogte: 835-2.275 m 
afdaling: 119 km

 58 km  32 km  29 km 
 22  4   6

www.kronplatz.com 
www.anewandter.com 

www.hintertuxergletscher.at 
www.tirolerhof-tux.at 

HOTEL TIROLERHOF ★★★★ 
TUX 1-2-3

 

ZILLERTAL (meer info zie p. 124)
HOTEL ANEWANDTER ★★★ 

INITIATOR 
 

KRONPLATZ (meer info zie p. 68)

38
39

IN
FO   |   OPLEIDIN

GEN



 

Kronplatz … wat een diversiteit op één berg

  uiterst moderne liftinfrastructuur

  100% skigarantie (ook tijdens Paasvakantie), aanwezigheid van 
kunstsneeuwinstallatie op het volledige gebied

  meer dan 50 gezellige berghutten en restaurants

  kwalitatief zeer hoogstaande hotels

  Zuid-Tiroolse gastvrijheid op zijn best

  reeds 34 jaar de JOSK nummer 1

  alle JOSK-formules aanwezig

  uitbreiding superdolomieten skipas mogelijk

  uitstekende samenwerking met de lokale skischool

  reis met Dreaming Class tijdens krokus- en paasvakantie

• genietweken 50+  
met aangepast programma voor  
de niet-skiërs

• interesse om met  
het vliegtuig te reizen:  
www.tuifly.be 
www.transavia.com 
www.skyalps.com 

• partner van de WINKLER hotels,  
de absolute top van Zuid-Tirol

• uitstekende sneeuwcondities  
van december tot april

• 2x per week shortski  
met Dreaming Class  
naar Hotel Mühlgarten (p. 48 - 49)

www.toflyby.com

www.kronplatz.com 
www.dolomitisuperski.com

hoogte: 835-2.275 m
afdaling: 119 km
blauw: 58 km • rood: 32 km • zwart: 29 km

 22  4   6

kinderski:  ★★★★★
beginners:  ★★★★★
gevorderden:  ★★★★
après-ski:  ★★★★★  

afstand tot Brussel: 970 km



 

Italië | Zuid-Tirol 
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Hotel Winkler ***** 1 km        

Hotel Lanerhof ****s 6 km       

Hotel Sonnenhof ****s 8 km         

Hotel Mühlgarten **** 1 km        

Hotel  Kronblick **** 10 km       

Naturhotel die Waldruhe **** 12 km      

Hotel das Majestic ****S 500 m     

Hotel Schönblick ****S         

Hotel  Reipertingerhof ***S       

Hotel Tannenhof ***     

Hotel Reischach ***s     

Hotel Pustertalerhof **** 10 km     

Hotel Gassenwirt *** 10 km    

Hotel Anewandter *** 11 km      

Hotel Falkensteiner ****S 10 km    

Kronplatz
BIG 5

ARABBA - VAL DI FIEMME - LIVIGNO - ISCHGL

Kronplatz

NIEUW

meer info  
p. 18-19



5
wellness hotelshuttle 5 pers. kamer

ligging
• hoogte: 900 m
• Stefansdorf: 1 km van dalstation Reischach
• gratis hotelshuttle

maaltijden
• verblijf in ¾ pension
• lunch bij aankomst op zaterdag voor busreizigers
• zeer uitgebreid ontbijtbuffet
• gastronomisch keuzemenu (ook vegetarisch) met  

uitgebreid saladebuffet en dessertenbuffet
• apart kinderbuffet
• dagelijks namiddagjausen, ¾ pension
• nieuwjaarsmenu niet inbegrepen : € 130 p.p.

kamers
• ruime 2- tot 4-persoons luxekamers met d./wc,  

tel., tv, haardroger, safe, badjas, minibar en balkon
• 5-persoonskamer mogelijk

faciliteiten
• 7 zwembaden (binnen en buiten),  

sauna's, stoombaden en whirlpool
• tegen betaling: solarium, massages,  

wellnessbehandelingen, beauty & cosmetica
• Winkler hotelprogramma 
• Gäste -Tagescard (€ 75 p.p.) 

voor busreizigers laagseizoen bij check-out op zaterdag 10u, 
gebruik hotelfaciliteiten + avondmaal

geen JOSK reisleiding in hotel

Hotel ★★★★★ 

www.winklerhotels.com 

zwembad

KIDS
✓ klimmuur, biljart, tafeltennis, home-cinema ...
✓ kinderski tijdens vakantieweken
✓ sneeuwclub tijdens krokus en pasen
✓ grote kinderspeelruimte en -speeltuin
✓ kinderkortingen tot 16 jaar
✓ KIDSWEEK 25.03 - 01.04

PRESENTATIE

www.school-kronplatz.it

SKI- & BOARDLESSEN
meer info: zie pagina 24-25 ALL

SKIPAS UPGRADE
• opleg 5d DOL  6d DOL: € 43
• opleg 6d KRON  6d DOL: € 26
• opleg 6d KRON  7d KRON: € 21
• opleg 6d KRON  7d DOL: € 49
• opleg 6d DOL  7d DOL: € 23

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   dubbel kamer in single gebruik (DSU) 
        : opleg  € 220
✓   suite in nieuw gedeelte 
        : opleg € 665 per kamer/week
✓   Familiensuite in nieuw gedeelte 
        : opleg € 770 per kamer/week (vanaf 2 kinderen)

WINKLER 

lessen vakantieweken via JOSK (4u/dag/6d): 
• Tokki sneeuwclub (°2019): € 275 (inclusief materiaal)
 (enkel tijdens krokus en pasen)
• kidsski: K0, K1, K2, K3 : € 180
• volwassenski: N0, N1, N2, N3: € 180
• snowboard: L0, L1, L2: € 180
lessen kidsweek via JOSK (4u/dag/6d): 
• kidsski: K0, K1 : € 180

PREMIUM & SPA RESORT

ROOFTOP POOL

MATERIAAL
• skimateriaal 5d: € 85
• skimateriaal 6/7d: € 95
• snowboardmateriaal 5d: € 90
• snowboardmateriaal 6/7d: € 115



code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 8 j. 
(2015)

VS501 genietweek 50+ vr 16.12 - za 24.12 bus 6n 5d. DOL skiër: 1.495 / niet-skiër: 1.255

KE201 kerst
vr 23.12 - za 31.12 bus 6n 6d. KRON 2.490 1.800 1.140

za 24.12 - za 31.12 auto 7n 6d. KRON 2.300 1.610 950

NI201 nieuwjaar za 31.12 - za 07.01 auto 7n 6d. KRON 2.300 1.610 950

TS502 laagseizoen za 14.01 - za 21.01 auto 7n 6d. KRON 1.410 - -

TS504 genietweek 50+ vr 20.01 - zo 29.01 bus 7n 6d. DOL skiër: 1.710 / niet-skiër: 1.430

TS517 genietweek 50+ vr 27.01 - zo 05.02 bus 7n 6d. DOL skiër: 1.810 / niet-skiër: 1.495

TS527 genietweek 50+ vr 03.02 - zo 12.02 bus 7n 6d. DOL skiër: 1.810 / niet-skiër: 1.495

TS537 genietweek 50+ vr 10.02 - zo 19.02 bus 7n 6d. DOL skiër: 1.810 / niet-skiër: 1.495

KR301 krokus
vr 17.02 - za 25.02 bus 6n 6d. KRON 2.285 1.670 1.060

za 18.02 - za 25.02 auto 7n 6d. KRON 2.175 1.560 950

TS542 genietweek 50+ vr 24.02 - zo 05.03 bus 7n 6d. DOL skiër: 1.810 / niet-skiër: 1.495

TS545 genietweek 50+ vr 03.03 - zo 12.03 bus 7n 6d. DOL skiër: 1.710 / niet-skiër: 1.395

TS558 genietweek 50+ vr 10.03 - zo 19.03 bus 7n 6d. DOL skiër: 1.710 / niet-skiër: 1.395

TS568 genietweek 50+ vr 17.03 - zo 26.03 bus 7n 6d. DOL skiër: 1.640 / niet-skiër: 1.360

TS576 kidsweek za 25.03 - za 01.04 auto 7n 6d. KRON 1.380 1.010 605

PA401 pasen 1
vr 31.03 - za 08.04 bus 6n 6d. KRON 1.765 1.310 820

za 01.04 - za 08.04 auto 7n 6d. KRON 1.655 1.200 710

PA450 pasen 2
vr 07.04 - za 15.04 bus 6n 6d. KRON 1.765 1.310 820

za 08.04 - za 15.04 auto 7n 6d. KRON 1.655 1.200 710

PRIJSTABEL WINKLER   |  BASISPRIJS = VERVOER + 3/4 PENSION + SKIPAS
 

afstand tot Brussel: 970 km 
hoogte: 835-2.275 m 
afdaling: 119 km
• 58 km   • 32 km   • 29 km
    22      4          6

kinderski:      ★★★★★
beginners:      ★★★★★
gevorderden: ★★★★
après-ski:      ★★★★★  

42
43

KRONPLATZ
www.kronplatz.com 
www.dolomitisuperski.com

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
reizen laagseizoen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€140 p.p.)
opleg Dreaming Class          : € 210   
opleg vliegtuig             : € 210 | kidsweek : € 400

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
opleg skipas - 50 jaar (1973) genietweek 50+: € 50
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

gratis skibegeleiding  

IT
KRON

PLATZ  -   H
OTEL  W
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KLER



5
wellness hotelshuttle 5 pers. kamer

ligging
• hoogte: 813 m
• Montal: 6 km van dalstation Reischach
• gratis hotelshuttle

maaltijden
• verblijf in ¾ pension
• lunch bij aankomst op zaterdag voor busreizigers
• zeer uitgebreid ontbijtbuffet (met kok)
• gastronomisch keuzemenu (ook vegetarisch)  

met uitgebreid saladebuffet en dessertenbuffet
• apart kinderbuffet
• dagelijks namiddagjausen, ¾ pension
• nieuwjaarsmenu niet inbegrepen : € 110 p.p.

kamers
• ruime 2- tot 4-persoons luxekamers met d./wc,  

tel., tv, haardroger, safe, badjas, minibar en balkon
• 5-persoonskamer mogelijk

faciliteiten
• binnen- en buitenzwembad, sauna's,  

stoombaden en whirlpool
• tegen betaling: solarium, massages,  

wellnessbehandelingen, beauty & cosmetica
• Winkler hotelprogramma
• Gäste -Tagescard (€ 45 p.p.) 

voor busreizigers laagseizoen bij check-out op zaterdag 10u, 
gebruik hotelfaciliteiten + avondmaal

Hotel ★★★★S 

www.winklerhotels.com 

zwembad

KIDS
✓ kinderski tijdens vakantieweken
✓ sneeuwclub tijdens krokus en pasen
✓ grote kinderspeelruimte en -speeltuin, mini kinderboerderij
✓ kinderkortingen tot 16 jaar

KIDSACTIE PASEN 1 + 2 (info zie p. 28)
✓ kinderen -8 jaar: € 300 (verblijf en skipas) bus, materiaal en les te betalen

PRESENTATIE

www.school-kronplatz.it

SKI- & BOARDLESSEN
meer info: zie pagina 24-25 ALL

SKIPAS UPGRADE
• opleg 5d DOL  6d DOL: € 43
• opleg 6d KRON  6d DOL: € 26
• opleg 6d KRON  7d KRON: € 21
• opleg 6d KRON  7d DOL: € 49
• opleg 6d DOL  7d DOL: € 23

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   singlekamer: weekreis € 150
✓   Kuschelsuite : opleg € 490 per kamer/week
✓   Wellness-suite : opleg € 560 per kamer/week

LANERHOF 

lessen vakantieweken via JOSK (4u/dag/6d): 
• Tokki sneeuwclub (°2019): € 275 (inclusief materiaal)
 (enkel tijdens krokus en pasen)
• kidsski: K0, K1, K2, K3 : € 180
• volwassenski: N0, N1, N2, N3: € 180
• snowboard: L0, L1, L2: € 180

VITAL & SPA

MATERIAAL
• skimateriaal 5d: € 85
• skimateriaal 6/7d: € 95
• snowboardmateriaal 5d: € 90
• snowboardmateriaal 6/7d: € 115



code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 8 j. 
(2015)

VS502 genietweek 50+ vr 16.12 - za 24.12 bus 6n 5d. DOL skiër:    1.195 / niet-skiër: 955

KE202 kerst
vr 23.12 - za 31.12 bus 6n 6d. KRON 2.080 1.515 940

za 24.12 - za 31.12 auto 7n 6d. KRON 1.890 1.325 750

NI202 nieuwjaar za 31.12 - za 07.01 auto 7n 6d. KRON 1.890 1.325 750

TS501 laagseizoen za 07.01 - za 14.01 auto 7n 6d. KRON 1.090 - -

TS505 genietweek 50+ vr 20.01 - zo 29.01 bus 7n 6d. DOL skiër:    1.380 / niet-skiër: 1.095

TS538 genietweek 50+ vr 10.02 - zo 19.02 bus 7n 6d. DOL skiër:    1.460 / niet-skiër: 1.145

KR302 krokus
vr 17.02 - za 25.02 bus 6n 6d. KRON 1.850 1.360 840

za 18.02 - za 25.02 auto 7n 6d. KRON 1.740 1.250 730

TS543 genietweek 50+ vr 24.02 - zo 05.03 bus 7n 6d. DOL skiër:    1.460 / niet-skiër: 1.145

TS559 genietweek 50+ vr 10.03 - zo 19.03 bus 7n 6d. DOL skiër:    1.390 / niet-skiër: 1.075

TS569 genietweek 50+ vr 17.03 - zo 26.03 bus 7n 6d. DOL skiër:    1.290 / niet-skiër: 1.010

PA402 pasen 1
vr 31.03 - za 08.04 bus 6n 6d. KRON 1.360 890 490

za 01.04 - za 08.04 auto 7n 6d. KRON 1.250 780 300

PA451 pasen 2
vr 07.04 - za 15.04 bus 6n 6d. KRON 1.360 890 490

za 08.04 - za 15.04 auto 7n 6d. KRON 1.250 780 300

PRIJSTABEL LANERHOF   |  BASISPRIJS = VERVOER + 3/4 PENSION + SKIPAS
 

afstand tot Brussel: 970 km 
hoogte: 835-2.275 m 
afdaling: 119 km
• 58 km   • 32 km   • 29 km
    22      4          6

kinderski:      ★★★★★
beginners:      ★★★★★
gevorderden: ★★★★
après-ski:      ★★★★★  

44
45

KRONPLATZ
www.kronplatz.com 
www.dolomitisuperski.com

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
reizen laagseizoen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€140 p.p.)
opleg Dreaming Class          : € 210   |   opleg vliegtuig             : € 210

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
opleg skipas - 50 jaar (1973) genietweek 50+: € 50
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

gratis skibegeleiding  

KRON
PLATZ  -   H

OTEL LAN
ERH

OF
IT



5
wellness hotelshuttle 5 pers. kamer

ligging
• hoogte:  1.022 m
• Pfalzen: 8 km van dalstation Reischach
• gratis hotelshuttle

maaltijden
• verblijf in ¾ pension
• lunch bij aankomst op zaterdag voor busreizigers
• zeer uitgebreid ontbijtbuffet (met kok)
• gastronomisch keuzemenu (ook vegetarisch)  

met uitgebreid saladebuffet en dessertenbuffet
• apart kinderbuffet
• dagelijks namiddagjausen, ¾ pension
• nieuwjaarsmenu niet inbegrepen : € 110 p.p.

kamers
• ruime 2- tot 4-persoons luxekamers met d./wc,  

telefoon, tv, haardroger, safe, badjas en balkon
• 5-persoonskamer en familiesuite mogelijk

faciliteiten
• binnen- en buitenzwembad, sauna's,  

stoombaden en whirlpool
• tegen betaling: solarium, massages,  

wellnessbehandelingen, beauty & cosmetica
• Winkler hotelprogramma
• Gäste -Tagescard (€ 45 p.p.) 

voor busreizigers laagseizoen bij check-out op zaterdag 10u, 
gebruik hotelfaciliteiten + avondmaal

Hotel ★★★★S 

www.winklerhotels.com 

zwembad

KIDS
✓ JOSK kinderanimatie tijdens krokus en pasen (info zie p. 26)
✓ kinderski tijdens vakantieweken
✓ sneeuwclub tijdens krokus en pasen
✓ grote kinderspeelruimte en -speeltuin
✓ kinderkortingen tot 16 jaar
✓ KIDSWEEK 25.03 - 01.04

KIDSACTIE PASEN 1 + 2 (info zie p. 28)
✓ kinderen -8 jaar: € 300 (verblijf en skipas) bus, materiaal en les te betalen

PRESENTATIE

www.school-kronplatz.it

SKI- & BOARDLESSEN
meer info: zie pagina 24-25 ALL

SKIPAS UPGRADE
• opleg 6d KRON  6d DOL: € 26
• opleg 6d KRON  7d KRON: € 21
• opleg 6d KRON  7d DOL: € 49
• opleg 6d DOL  7d DOL: € 23

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   dubbel kamer in single gebruik (DSU) 
        : opleg  € 210 
✓   familiekamer met apart slaapgedeelte
        'Family suite Kronplatz' (37m2)  
       : opleg € 490 per kamer/week (vanaf 2 kinderen)
✓   'Romantic / Junior Suite Bergblick' (31m2)  
       : opleg € 490 per kamer/week

SONNENHOF 

lessen vakantieweken via JOSK (4u/dag/6d): 
• Tokki sneeuwclub (°2019): € 275 (inclusief materiaal)
 (enkel tijdens krokus en pasen)
• kidsski: K0, K1, K2, K3 : € 180
• volwassenski: N0, N1, N2, N3: € 180
• snowboard: L0, L1, L2: € 180
lessen kidsweek via JOSK (4u/dag/6d): 
• kidsski: K0, K1 : € 180

RELAX & SPA

MATERIAAL
• skimateriaal 6/7d: € 95
• snowboardmateriaal 6/7d: € 115

Family Suite Kronplatz



PRIJSTABEL SONNENHOF   |  BASISPRIJS = VERVOER + 3/4 PENSION + SKIPAS
 

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 8 j. 
(2015)

KE203 kerst
vr 23.12 - za 31.12 bus 6n. 6d. KRON 1.940 1.410 865

za 24.12 - za 31.12 auto 7n. 6d. KRON 1.750 1.220 675

NI203 nieuwjaar za 31.12 - za 07.01 auto 7n. 6d. KRON 1.750 1.220 675

TS518 genietweek 50+ vr 27.01 - zo 05.02 bus 7n. 6d. DOL skiër: 1.430 / niet-skiër: 1.115

TS528 genietweek 50+ vr 03.02 - zo 12.02 bus 7n. 6d. DOL skiër: 1.430 / niet-skiër: 1.115

KR303 krokus
vr 17.02 - za 25.02 bus 6n 6d. KRON 1.845 1.360 840

za 18.02 - za 25.02 auto 7n. 6d. KRON 1.735 1.250 730

TS546 genietweek 50+ vr 03.03 - zo 12.03 bus 7n 6d. DOL skiër: 1.390 / niet-skiër: 1.075

TS577 kidsweek za 25.03 - za 01.04 auto 7n. 6d. KRON 1.060 - 100

PA403 pasen 1
vr 31.03 - za 08.04 bus 6n 6d. KRON 1.360 890 490

za 01.04 - za 08.04 auto 7n. 6d. KRON 1.250 780 300

PA452 pasen 2
vr 07.04 - za 15.04 bus 6n 6d. KRON 1.360 890 490

za 08.04 - za 15.04 auto 7n. 6d. KRON 1.250 780 300

afstand tot Brussel: 970 km 
hoogte: 835-2.275 m 
afdaling: 119 km
• 58 km   • 32 km   • 29 km
    22      4          6

kinderski:      ★★★★★
beginners:      ★★★★★
gevorderden: ★★★★
après-ski:      ★★★★★  

46
47

KRONPLATZ
www.kronplatz.com 
www.dolomitisuperski.com

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
reizen laagseizoen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€140 p.p.)
opleg Dreaming Class          : € 210 
opleg vliegtuig             : € 210

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
opleg skipas - 50 jaar (1973) genietweek 50+: € 50
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

kinderanimatie     
gratis skibegeleiding  

KRON
PLATZ  -   H

OTEL SON
N

EN
H

OF
IT



5
wellness hotelshuttle 5 pers. kamer

ligging
• hoogte: 900 m
• Stefansdorf: 1 km van dalstation Reischach
• gratis hotelshuttle

maaltijden
• verblijf in ¾ pension
• lunch bij aankomst op zaterdag voor busreizigers
• ontbijt bij aankomst shortski’s
• uitgebreid ontbijtbuffet met biohoek 
• gastronomisch 4-gangen keuzemenu  

met zeer uitgebreid saladebuffet
• apart kinderbuffet
• welkomstaperitief met hapjes (bij weekreizen)
• uitgebreide wijnkaart (excl.)

kamers
• ruime 2- tot 4-persoons luxekamers met d./wc,  

telefoon, tv, haardroger, safe, badjas (betalend), minibar, balkon
• 5-persoonskamer mogelijk
• connecting rooms mogelijk voor gezinnen  

= 4 volbetalende personen

faciliteiten
• zwembad, Finse sauna,  Romeins stoombad,  

whirlpool, tegenstroommassage,  
infraroodcabine, fitnessruimte

• panorama buitensauna
• tegen betaling: solarium, massages

Hotel ★★★★ 

www.muehlgarten.com  

zwembad

KIDS
✓ kinderski en sneeuwclub gegarandeerd tijdens vakantieweken
✓ kinderspeelruimte 
✓ kinderkortingen tot 14 jaar

KIDSACTIE PASEN 1 (info zie p. 28)
✓ kinderen -8 jaar: € 300 (verblijf en skipas) bus, materiaal en les te betalen

PRESENTATIE

www.school-kronplatz.it

SKI- & BOARDLESSEN
meer info: zie pagina 24-25 ALL

SKIPAS UPGRADE
• opleg 4d KRON  4d DOL: € 20
• opleg 5d KRON  5d DOL: € 23
• opleg 6d KRON  7d KRON: € 21
• opleg 6d KRON  6d DOL: € 26
• opleg 6d KRON  7d DOL: € 49
• opleg 6d DOL  7d DOL: € 23

MATERIAAL
• skimateriaal 4d: € 75
• skimateriaal 5d: € 85
• skimateriaal 6/7d: € 95
• snowboardmateriaal 4d: € 80
• snowboardmateriaal 5d: € 90
• snowboardmateriaal 6/7d: € 115

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   dubbel kamer in single gebruik (DSU) 
        : opleg  € 245/week  
        : opleg  € 40/nacht shortski

MÜHLGARTEN 

lessen vakantieweken via JOSK (4u/dag/6d): 
• Tokki sneeuwclub (°2019): € 275 (inclusief materiaal)
• kidsski: K0, K1, K2, K3 : € 180
• volwassenski: N0, N1, N2, N3: € 180
• snowboard: L0, L1, L2: € 180



PRIJSTABEL MÜHLGARTEN   |  BASISPRIJS = VERVOER + 3/4 PENSION + SKIPAS
 

afstand tot Brussel: 970 km 
hoogte: 835-2.275 m 
afdaling: 119 km
• 58 km   • 32 km   • 29 km
    22      4          6

kinderski:      ★★★★★
beginners:      ★★★★★
gevorderden: ★★★★
après-ski:      ★★★★★  

48
49

KRONPLATZ
www.kronplatz.com 
www.dolomitisuperski.com

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
reizen laagseizoen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€140 p.p.)
opleg Dreaming Class          : € 210   |   opleg vliegtuig             : € 210

geen skipas (wandelaar):  
✓ korting op basisprijs: week %15 | short 20%
opleg skipas - 50 jaar (1973) genietweek 50+: € 50
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

gratis skibegeleiding  

KRON
PLATZ  -   H

OTEL M
ÜH

LGARTEN
IT

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 14 j. 
(2009)

- 8 j. 
(2015)

SH505 short januari vr 13.01 - wo 18.01 DREAM 3n 4d. KRON 970 - -

SH507 short januari ma 16.01 - za 21.01 DREAM 3n 4d. KRON 950 - -

SH510 short januari do 19.01 - di 24.01 DREAM 3n 4d. KRON 970 - -

SH512 short januari zo 22.01 - vr 27.01 DREAM 3n 4d. KRON 950 - -

SH514 short januari wo 25.01 - ma 30.01 DREAM 3n 4d. KRON 980 - -

SH516 short februari za 28.01 - do 02.02 DREAM 3n 4d. KRON 975 - -

SH518 short februari di 31.01 - zo 05.02 DREAM 3n 4d. KRON 975 - -

SH523 short februari vr 10.02 - do 16.02 DREAM 4n 5d. KRON 1.140 - -

SH525 short februari di 14.02 - zo 19.02 DREAM 3n 4d. KRON 975 - -

KR304 krokus
vr 17.02 - za 25.02 bus 6n 6d. KRON 1.560 1.160 695

za 18.02 - za 25.02 auto 7n 6d. KRON 1.450 1.050 585

SH527 short februari vr 24.02 - wo 01.03 DREAM 3n 4d. KRON 995 - -

SH529 short maart ma 27.02 - za 04.03 DREAM 3n 4d. KRON 975 - -

SH532 short maart do 02.03 - di 07.03 DREAM 3n 4d. KRON 995 - -

SH534 short maart zo 05.03 - vr 10.03 DREAM 3n 4d. KRON 975 - -

SH536 short maart wo 08.03 - ma 13.03 DREAM 3n 4d. KRON 995 - -

SH539 short maart za 11.03 - do 16.03 DREAM 3n 4d. KRON 975 - -

SH542 short maart di 14.03 - zo 19.03 DREAM 3n 4d. KRON 975 - -

TS570 genietweek 50+ vr 17.03 - zo 26.03 bus 7n 6d. DOL skiër: 1.330 / niet-skiër: 1.050

SH547 short maart vr 24.03 - do 30.03 DREAM 4n 5d. KRON 1.100 - -

SH549 short maart di 28.03 - zo 02.04 DREAM 3n 4d. KRON 945 - -

PA404 pasen 1
vr 31.03 - za 08.04 bus 6n 6d. KRON 1.280 830 490

za 01.04 - za 08.04 auto 7n 6d. KRON 1.170 720 300



5
wellness JOSK bus 5 pers. kamer

ligging
• hoogte: 835 m
• Kiens: 10 km van dalstation Reischach
• JOSK bus aanwezig

maaltijden
• verblijf in halfpension
• verblijf in ¾ pension tijdens genietweken (Jausen)
• lunch bij aankomst op zaterdag voor busreizigers
• zeer verzorgd ontbijtbuffet
• 4-gangen keuzemenu (ook vegetarisch)  

met saladebuffet en dessertbuffet
• thema-avonden: galadiner, Tiroolse avond
• aparte kindermenu’s
• welkomstdrink in hotellounge

kamers
• 2- tot 3-persoonskamers komfort alpin (20-23 m²),   

4-persoonskamer dolomiti deluxe met d./wc,  
tel., tv, safe, badjas, balkon, haardroger, koelkast

• 5-persoonskamers mogelijk

faciliteiten
• zwembad met tegenstroom, watermassage
• binnenzwembad (65 m²) en buitenzwembad  

(120 m²) met panorama-whirlpool
• saunalandschap (400 m²) met kindersauna
• tegen betaling: solarium, massages, wellness-behandelingen, 

beauty & cosmetica
• overdekte parking (betalend)

Hotel ★★★★ 

www.kronblick.com 

zwembad

KIDS
✓ steeds JOSK kinderanimatie tijdens krokus en pasen 1 + 2
✓ kinderski tijdens vakantieweken
✓ sneeuwclub tijdens krokus en pasen
✓ grote kinderspeelruimte
✓ kinderkortingen tot 16 jaar

KIDSACTIE PASEN 1 + 2 (info zie p. 28)
✓ kinderen -8 jaar: € 300 (verblijf en skipas) bus, materiaal en les te betalen

PRESENTATIE

www.school-kronplatz.it

SKI- & BOARDLESSEN
meer info: zie pagina 24-25 ALL

SKIPAS UPGRADE
• opleg 6d KRON  7d KRON: € 21
• opleg 6d KRON  6d DOL: € 26
• opleg 6d KRON  7d DOL: € 49
• opleg 6d DOL  7d DOL: € 23

MATERIAAL
• skimateriaal 6/7d: € 95
• snowboardmateriaal 6/7d: € 115

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   single kamer: opleg  € 210
✓   familiekamers met apart slaapkamer voor kids
        : opleg € 455 per kamer/week (vanaf 2 kinderen)
✓   nieuwe suite Anima of Belvita (40m2)
        : opleg € 455 per kamer/week

KRONBLICK 

lessen vakantieweken via JOSK (4u/dag/6d): 
• Tokki sneeuwclub (°2019): € 275 (inclusief materiaal)
 (enkel tijdens krokus en pasen)
• kidsski: K0, K1, K2, K3 : € 180
• volwassenski: N0, N1, N2, N3: € 180
• snowboard: L0, L1, L2: € 180

WELL-BEING

Suite



PRIJSTABEL KRONBLICK   |  BASISPRIJS = VERVOER + HALFPENSION + SKIPAS
 

afstand tot Brussel: 970 km 
hoogte: 835-2.275 m 
afdaling: 119 km
• 58 km   • 32 km   • 29 km
    22      4          6

kinderski:      ★★★★★
beginners:      ★★★★★
gevorderden: ★★★★
après-ski:      ★★★★★  

50
51

KRONPLATZ
www.kronplatz.com 
www.dolomitisuperski.com KRON

PLATZ  -   H
OTEL KRON

BLICK
IT

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 8 j. 
(2015)

KE204 kerst
vr 23.12 - za 31.12 bus 6n 6d. KRON 1.740 1.275 765

za 24.12 - za 31.12 auto 7n 6d. KRON 1.550 1.085 575

NI204 nieuwjaar za 31.12 - za 07.01 auto 7n 6d. KRON 1.550 1.085 575

TS529 genietweek 50+ vr 03.02 - zo 12.02 bus 7n 6d. DOL skiër: 1.180 / niet-skiër: 890

KR305 krokus
vr 17.02 - za 25.02 bus 6n 6d. KRON 1.460 1.090 650

za 18.02 - za 25.02 auto 7n 6d. KRON 1.350 980 540

PA405 pasen 1
vr 31.03 - za 08.04 bus 6n 6d. KRON 1.320 830 490

za 01.04 - za 08.04 auto 7n 6d. KRON 1.210 720 300

PA453 pasen 2
vr 07.04 - za 15.04 bus 6n 6d. KRON 1.320 830 490

za 08.04 - za 15.04 auto 7n 6d. KRON 1.210 720 300

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
reizen laagseizoen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€140 p.p.)
opleg Dreaming Class          : € 210   |   opleg vliegtuig             : € 210

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
opleg skipas - 50 jaar (1973) genietweek 50+: € 50
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

kinderanimatie     
gratis skibegeleiding  



wellness

ligging
• hoogte: 1.150 m
• Hofern (Kiens): 12 km van dalstation Reischach
• JOSK bus aanwezig

maaltijden
• verblijf in halfpension
• verblijf in ¾ pension tijdens genietweek (Jausen)
• lunch bij aankomst op zaterdag voor busreizigers 
• zeer verzorgd ontbijtbuffet
• 5-gangenmenu met saladebuffet  

(ook vegetarisch, glutenvrij, lactosevrij)
• thema-avonden: bauernavond, Italiaanse avond
• aparte kindermenu’s
• welkomstdrink

kamers
• 2- tot 4-persoonskamers in massief natuurhout  

met d./wc, telefoon, tv, safe, badjas, balkon,  
haardroger, koelkast

• 5-persoonskamers mogelijk

faciliteiten
• verwarmd binnen- en buitenzwembad (32°)  

met massagewhirlpool
• bio-sauna, kruidendampbad, infraroodcabine,  

nieuwe Finse Almsauna
• tegen betaling: wellnessbehandelingen
• gezellige hotelbar
• 1 x fakkeltocht met glühwein of schnaps

Naturhotel ★★★★ 

www.hotel-waldruhe.com 

5
zwembad JOSK bus 5 pers. kamer

KIDS
✓ kinderski en sneeuwclub gegarandeerd tijdens vakantieweken
✓ grote kinderspeelruimte
✓ kinderkortingen tot 16 jaar

KIDSACTIE PASEN 1 + 2 (info zie p. 28)
✓ kinderen -8 jaar: € 250 (verblijf en skipas) bus, materiaal en les te betalen

PRESENTATIE

www.school-kronplatz.it

SKI- & BOARDLESSEN
meer info: zie pagina 24-25 ALL

SKIPAS UPGRADE
• opleg 6d KRON  7d KRON: € 21
• opleg 6d KRON  6d DOL: € 26
• opleg 6d KRON  7d DOL: € 49
• opleg 6d DOL  7d DOL: € 23

MATERIAAL
• skimateriaal 6/7d: € 95
• snowboardmateriaal 6/7d: € 115

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   dubbel kamer in single gebruik (DSU) 
        : opleg  € 210 
✓   'Suite Family' of 'Suite Junior' met apart slaapgedeelte 
       : opleg € 420 per kamer/week (vanaf 2 kinderen)
✓   familiekamers met apart slaapkamer voor kids 
       'Suite Panorama Lodge' 
       : opleg € 420 per kamer/week (vanaf 2 kinderen)
✓   familiesuite 'Natur Suite Zirm' 
       : opleg € 420 per kamer/week (vanaf 2 kinderen)

DIE WALDRUHE 

lessen vakantieweken via JOSK (4u/dag/6d): 
• Tokki sneeuwclub (°2019): € 275 (inclusief materiaal)
• kidsski: K0, K1, K2, K3 : € 180
• volwassenski: N0, N1, N2, N3: € 180
• snowboard: L0, L1, L2: € 180



code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 8 j. 
(2015)

KR306 krokus
vr 17.02 - za 25.02 bus 6n 6d. KRON 1.430 1.110 710

za 18.02 - za 25.02 auto 7n 6d. KRON 1.320 1.000 600

TS571 genietweek 50+ vr 17.03 - zo 26.03 bus 7n 6d. DOL skiër: 1.160 / niet-skiër: 880

PA406 pasen 1
vr 31.03 - za 08.04 bus 6n 6d. KRON 1.090 775 440

za 01.04 - za 08.04 auto 7n 6d. KRON 980 665 250

PA454 pasen 2
vr 07.04 - za 15.04 bus 6n 6d. KRON 1.090 775 440

za 08.04 - za 15.04 auto 7n 6d. KRON 980 665 250

PRIJSTABEL DIE WALDRUHE   |  BASISPRIJS = VERVOER + HALFPENSION + SKIPAS
 

afstand tot Brussel: 970 km 
hoogte: 835-2.275 m 
afdaling: 119 km
• 58 km   • 32 km   • 29 km
    22      4          6

kinderski:      ★★★★★
beginners:      ★★★★★
gevorderden: ★★★★
après-ski:      ★★★★★  

52
53

KRONPLATZ
www.kronplatz.com 
www.dolomitisuperski.com

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
reizen laagseizoen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€140 p.p.)
opleg Dreaming Class          : € 210   |   opleg vliegtuig             : € 210

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
opleg skipas - 50 jaar (1973) genietweek 50+: € 50
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

gratis skibegeleiding  

KRON
PLATZ  -   N

ATURH
OTEL DIE W

ALDRUH
E

IT



wellness

ligging
• hoogte: 900 m
• Reischach : 500 m van dalstation Kronplatz
• doorlopend gratis hotelshuttle

maaltijden
• verblijf in ¾ pension met dagelijks  

namiddag -Jausen
• lunch bij aankomst op zaterdag voor busreizigers
• verfijnd ontbijtbuffet
• culinair avonddiner met kwaliteitsproducten en verse bereidingen
• keuzemenu met saladebuffet en kaasbuffet
• 1 x per week galadiner
• kindermenu’s op aanvraag
• welkomstaperitief op zondag

kamers
• luxekamers (2 tot 4 pers.) type Alpienne (40 m2),  

Alpine Classic (43 m2), Nestl (43 m2), Alpen Relax (47 m2)  
en Türml (47 m2)

• ruime badkamer met bad & douche, aparte wc, bidet, haardroger, 
wellness-baggy, kluis, minibar, tel., flat sat. tv, gratis wifi

• geen 5-persoonskamers mogelijk

faciliteiten
• panoramazwembad met binnen- en verwarmd buitengedeelte en 

whirlpool
• tegen betaling : massages & beautybehandelingen
• fitnessruimte
• prachtige hoteltuin om te aperitieven
• ruime hotelbar met loungezetels
• wellnesscenter Corones: 1.200 m2 wellnessbeleving
• -16 jaar gratis toegang KRON4

Hotel ★★★★S 

www.hotel-majestic.it 

zwembad hotelshuttle

KIDS
✓ kinderski en sneeuwclub gegarandeerd tijdens vakantieweken
✓ grote kinderspeelruimte

KIDSACTIE PASEN 1 + 2 (info zie p. 28)
✓ kinderen -8 jaar: € 200 (verblijf en skipas) bus, materiaal en les te betalen

PRESENTATIE

www.school-kronplatz.it

SKI- & BOARDLESSEN
meer info: zie pagina 24-25 ALL

SKIPAS UPGRADE
• opleg 6d KRON  7d KRON: € 21
• opleg 6d KRON  6d DOL: € 26
• opleg 6d KRON  7d DOL: € 49

MATERIAAL
• skimateriaal 6/7d: € 95
• snowboardmateriaal 6/7d: € 115

KAMERUPGRADE KROKUS (OP AANVRAAG)
✓   Alpienne Deluxe (40 m2 | 2-4 pers.) 
       : opleg € 35/volw/week
✓   Classic Deluxe (43 m2 | 2-4 pers.) 
       : opleg € 70/volw/week

DAS MAJESTIC 

lessen vakantieweken via JOSK (4u/dag/6d): 
• Tokki sneeuwclub (°2019): € 275 (inclusief materiaal)
 (enkel tijdens krokus en pasen)
• kidsski: K0, K1, K2, K3 : € 180
• volwassenski: N0, N1, N2, N3: € 180
• snowboard: L0, L1, L2: € 180

HOTEL & SPA



code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 8 j. 
(2015)

KR307 krokus
vr 17.02 - za 25.02 bus 6n 6d. KRON 1.850 1.120 840

za 18.02 - za 25.02 auto 7n 6d. KRON 1.740 1.010 730

opleg Alpienne Deluxe (40 m2 | 2-4 pers.) 35 - -

opleg Classic Deluxe (43 m2 | 2-4 pers.) 70 - -

PA407 pasen 1
vr 31.03 - za 08.04 bus 6n 6d. KRON 1.480 930 390

za 01.04 - za 08.04 auto 7n 6d. KRON 1.370 820 200

PA455 pasen 2
vr 07.04 - za 15.04 bus 6n 6d. KRON 1.480 930 390

za 08.04 - za 15.04 auto 7n 6d. KRON 1.370 820 200

PRIJSTABEL DAS MAJESTIC  |  BASISPRIJS = VERVOER + 3/4 PENSION + SKIPAS
 

afstand tot Brussel: 970 km 
hoogte: 835-2.275 m 
afdaling: 119 km
• 58 km   • 32 km   • 29 km
    22      4          6

kinderski:      ★★★★★
beginners:      ★★★★★
gevorderden: ★★★★
après-ski:      ★★★★★  

54
55

KRONPLATZ
www.kronplatz.com 
www.dolomitisuperski.com

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

KRON
PLATZ  -   H

OTEL DAS M
AJESTIC

IT

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
reizen laagseizoen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€140 p.p.)
opleg Dreaming Class          : € 210   |   opleg vliegtuig             : € 210



wellness Vliegreis

ligging
• hoogte: 900 m
• Reischach : 200 m van dalstation Kronplatz
• gratis hotelshuttle

maaltijden
• verblijf in ¾ pension met dagelijks namiddag -Jausen
• verzorgd ontbijtbuffet
• 5-gangenmenu met saladebuffet
• apart kindermenu
• 1 x galadiner tijdens weekreis

kamers
• 2- tot 4-persoons kamers,  

prijzen op basis van type Dz Standaard (24 m2 | 1-3 pers.).  
Upgrade mogelijk mits opleg: 
- Dz Comfort (26 m2 | 2-4 pers.) 
- Dz Deluxe (35 m2 | 2-4 pers.)

• JOSK hotel tijdens pasen 1 + 2: enkel JOSK gasten

faciliteiten
• wellness met Finse sauna, Turks bad, infrarood sauna, softsauna, 

zwembad
• betalend: Bella Vita Beautyfarm
• gratis overdekte garage 
• kinderspeelruimte 

Parkhotel ★★★★S 

www.schoenblick.it 

zwembad hotelshuttle

KIDS
✓ kinderski en sneeuwclub gegarandeerd tijdens vakantieweken
✓ grote kinderspeelruimte
✓ kinderkortingen tot 16 jaar

KIDSACTIE PASEN 1 + 2 (info zie p. 28)
✓ kinderen -8 jaar: € 300 (verblijf en skipas) bus, materiaal en les te betalen

PRESENTATIE

www.school-kronplatz.it

SKI- & BOARDLESSEN
meer info: zie pagina 24-25 ALL

SKIPAS UPGRADE
• opleg 4d KRON  4d DOL: € 20
• opleg 6d KRON  7d KRON: € 21
• opleg 6d KRON  6d DOL: € 26
• opleg 6d KRON  7d DOL: € 49

MATERIAAL
• skimateriaal 4d: € 75
• skimateriaal 6/7d: € 95
• snowboardmateriaal 4d: € 80
• snowboardmateriaal 6/7d: € 115

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   singlekamer : weekreis  € 180 | shortski: € 40/nacht
✓   Comfort room (4 pers.) 
✓   Deluxe room (4 pers.)

SCHÖNBLICK 

lessen vakantieweken via JOSK (4u/dag/6d): 
• Tokki sneeuwclub (°2019): € 275 (inclusief materiaal)
• kidsski: K0, K1, K2, K3 : € 180
• volwassenski: N0, N1, N2, N3: € 180
• snowboard: L0, L1, L2: € 180

Shortski's met vliegtuig
zie p. 20



code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 12 j. 
(2011)

- 8 j. 
(2015)

KR308 krokus
vr 17.02 - za 25.02 bus 6n 6d. KRON 1.840 1.480 1.120 880

za 18.02 - za 25.03 auto 7n 6d. KRON 1.730 1.370 1.010 770

SH401 short pasen 1 vr 31.03 - wo 05.04 DREAM 3n 4d. KRON 960 750 750 550

PA408 pasen 1
vr 31.03 - za 08.04 bus 6n 6d. KRON 1.330 870 870 490

za 01.04 - za 08.04 auto 7n 6d. KRON 1.220 760 760 300

PA456 pasen 2
vr 07.04 - za 15.04 bus 6n 6d. KRON 1.330 870 870 490

za 08.04 - za 15.04 auto 7n 6d. KRON 1.220 760 760 300

opleg comfort kamer (26 m2 | 2-4 pers.) 70 55 35 35

opleg deluxe kamer (35 m2 | 2-4 pers.) 140 110 70 70

PRIJSTABEL SCHÖNBLICK |  BASISPRIJS = VERVOER + 3/4 PENSION + SKIPAS
 

afstand tot Brussel: 970 km 
hoogte: 835-2.275 m 
afdaling: 119 km
• 58 km   • 32 km   • 29 km
    22      4          6

kinderski:      ★★★★★
beginners:      ★★★★★
gevorderden: ★★★★
après-ski:      ★★★★★  

56
57

KRONPLATZ
www.kronplatz.com 
www.dolomitisuperski.com

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
opleg Dreaming Class          : € 210   |   opleg vliegtuig             : € 210

geen skipas (wandelaar): 
✓ korting op basisprijs: week %15 | short 20%
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

KRON
PLATZ  -   PARKH

OTEL SCH
ÖN

BLICK
IT

kinderanimatie     



wellness

ligging
• hoogte: 900 m
• Reischach : 200 m van dalstation Kronplatz
• gratis hotelshuttle

maaltijden
• verblijf in halfpension
• lunch bij aankomst op zaterdag voor busreizigers
• ontbijt bij aankomst tijdens shortski's
• verzorgd ontbijtbuffet
• 4-gangenmenu met saladebuffet
• uitstekende keuken
• 1 x galadiner (weekreis)
• welkomstdrank

kamers
• kamertype: junior suite rustikal of elegance (35 m²)
• 2- tot 5-persoons kamers met bad (incl. jacuzzi), wc, telefoon, tv, 

haardroger, safe, balkon

faciliteiten
• wellness met Finse sauna, Turks bad, infrarood sauna, klein zwem-

bad
• betalend: badmantel, whirlpool, solarium, massage
• overdekte garage (€ 6 / dag)
• kinderspeelruimte
• CRON-4

Hotel ★★★S 

www.reipertingerhof.com 

5
hotelshuttle 5 pers. kamer

KIDS
✓ kinderski en sneeuwclub gegarandeerd tijdens vakantieweken
✓ kinderkortingen tot 16 jaar

KIDSACTIE PASEN 1 (info zie p. 28)
✓ kinderen -8 jaar: € 200 (verblijf en skipas) bus, materiaal en les te betalen

PRESENTATIE

www.school-kronplatz.it

SKI- & BOARDLESSEN
meer info: zie pagina 24-25 ALL

SKIPAS UPGRADE
• opleg 4d KRON  4d DOL: € 20
• opleg 5d KRON  5d DOL: € 23
• opleg 6d KRON  7d KRON: € 21
• opleg 6d KRON  6d DOL: € 26
• opleg 6d KRON  7d DOL: € 49

MATERIAAL
• skimateriaal 4d: € 75
• skimateriaal 5d: € 85
• skimateriaal 6/7d: € 95
• snowboardmateriaal 4d: € 80
• snowboardmateriaal 5d: € 90
• snowboardmateriaal 6/7d: € 115

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   singlekamer : weekreis  € 140 | shortski: € 40/nacht

REIPERTINGERHOF 

lessen vakantieweken via JOSK (4u/dag/6d): 
• Tokki sneeuwclub (°2019): € 275 (inclusief materiaal)
• kidsski: K0, K1, K2, K3 : € 180
• volwassenski: N0, N1, N2, N3: € 180
• snowboard: L0, L1, L2: € 180



code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 8 j. 
(2015)

TS539 laagseizoen vr 10.02 - zo 19.02 bus 7n. 6d. KRON 1.390 - -

TS544 laagseizoen vr 24.02 - zo 05.03 bus 7n. 6d. KRON 1.390 - -

PA409 pasen 1
vr 31.03 - za 08.04 bus 6n. 6d. KRON 1.220 860 390

za 01.04 - za 08.04 auto 7n. 6d. KRON 1.110 750 200

SH403 short pasen 2 vr 07.04 - do 13.04 DREAM 4n. 5d. KRON 960 760 520

SH404 short pasen 2 di 11.04 - zo 16.04 DREAM 3n. 4d. KRON 840 690 490

PRIJSTABEL REIPERTINGERHOF |  BASISPRIJS = VERVOER + HALFPENSION + SKIPAS
 

afstand tot Brussel: 970 km 
hoogte: 835-2.275 m 
afdaling: 119 km
• 58 km   • 32 km   • 29 km
    22      4          6

kinderski:      ★★★★★
beginners:      ★★★★★
gevorderden: ★★★★
après-ski:      ★★★★★  

58
59

KRONPLATZ
www.kronplatz.com 
www.dolomitisuperski.com

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
reizen laagseizoen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€140 p.p.)
opleg Dreaming Class          : € 210   |   opleg vliegtuig             : € 210

geen skipas (wandelaar): 
✓ korting op basisprijs: week %15 | short 20%
opleg skipas - 50 jaar (1973) genietweek 50+: € 50
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

KRON
PLATZ  -   H

OTEL REIPERTIN
GERH

OF
IT



wellness

ligging
• hoogte: 900 m
• Reischach : 200 m van dalstation Kronplatz
• gratis hotelshuttle

maaltijden
• verblijf in halfpension
• verzorgd ontbijtbuffet
• 4-gangenmenu met saladebuffet
• 1 x galadiner (weekreis)
• welkomstdrank

kamers
• 2- tot 5-persoons kamers met d./wc, telefoon, tv,  

haardroger, safe, balkon

faciliteiten
• mooie wellness met Finse sauna, Turks stoombad, hot whirlpool en 

infraroodcabine
• gratis toegang tot Cron4 (zwembad en wellness)

Hotel ★★★ 

www.hotel-tannenhof.it 

5
hotelshuttle 5 pers. kamer

KIDS
✓ kinderski en sneeuwclub gegarandeerd tijdens vakantieweken
✓ kinderkortingen tot 16 jaar

KIDSACTIE PASEN 1 (info zie p. 28)
✓ kinderen -8 jaar: € 200 (verblijf en skipas) bus, materiaal en les te betalen

PRESENTATIE

www.school-kronplatz.it

SKI- & BOARDLESSEN
meer info: zie pagina 24-25 ALL

SKIPAS UPGRADE
• opleg 6d KRON  7d KRON: € 21
• opleg 6d KRON  6d DOL: € 26
• opleg 6d KRON  7d DOL: € 49

MATERIAAL
• skimateriaal 6/7d: € 95
• snowboardmateriaal 6/7d: € 115

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   single kamer: opleg  € 140 week

TANNENHOF 

lessen vakantieweken via JOSK (4u/dag/6d): 
• Tokki sneeuwclub (°2019): € 275 (inclusief materiaal)
• kidsski: K0, K1, K2, K3 : € 180
• volwassenski: N0, N1, N2, N3: € 180
• snowboard: L0, L1, L2: € 180



code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 12 j. 
(2011)

- 8 j. 
(2015)

KR309 krokus
vr 17.02 - za 25.02 bus 6n. 6d. KRON 1.320 1.130 990 710

za 18.02 - za 25.02 auto 7n. 6d. KRON 1.210 1.020 880 600

PA410 pasen 1
vr 31.03 - za 08.04 bus 6n. 6d. KRON 1.080 920 730 390

za 01.04 - za 08.04 auto 7n. 6d. KRON 970 810 620 200

PRIJSTABEL TANNENHOF  |  BASISPRIJS = VERVOER + HALFPENSION + SKIPAS
 

afstand tot Brussel: 970 km 
hoogte: 835-2.275 m 
afdaling: 119 km
• 58 km   • 32 km   • 29 km
    22      4          6

kinderski:      ★★★★★
beginners:      ★★★★★
gevorderden: ★★★★
après-ski:      ★★★★★  

60
61

KRONPLATZ
www.kronplatz.com 
www.dolomitisuperski.com

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
opleg Dreaming Class          : € 210   |   opleg vliegtuig             : € 210

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

KRON
PLATZ   -   H

OTEL TAN
N

EN
H

OF
IT



wellness

ligging
• hoogte: 900 m
• Reischach : 600 m van dalstation Kronplatz
• gratis hotelshuttle

maaltijden
• verblijf in halfpension
• lunch bij aankomst op zaterdag voor busreizigers
• welkomstaperitief
• uitgebreid ontbijtbuffet
• 4-gangen keuzemenu 
• uitgebreid saladebuffet met antipasta,  

1 x per week galadiner, Tiroolse avond

kamers
• voorziene kamer ruime 2-persoonscomfort kamer met d./wc, 

haardroger, kluis, tv, radio; telefoon en balkon 
2-4-persoonskamers type superior en junior suite mits supplement 

 kamer met uitzicht over Kronplatz of Bruneck

faciliteiten
• wellness en spa center:  

Finse sauna, Turks stoombad en hot whirlpool,
 infraroodcabine en relaxruimte
• solarium (betalend)
• skidepot met schoenverwarming
• gratis toegang tot Cron4
• heel gezellige bar en aparte rokerslounge

Hotel ★★★S 

www.hotelreischach.com 

5
hotelshuttle 5 pers. kamer

KIDS
✓ kinderski en sneeuwclub gegarandeerd
✓ kinderkortingen tot 16 jaar

KIDSACTIE PASEN 1 (info zie p. 28)
✓ kinderen -8 jaar: € 200 (verblijf en skipas) bus, materiaal en les te betalen

PRESENTATIE

www.school-kronplatz.it

SKI- & BOARDLESSEN
meer info: zie pagina 24-25 ALL

SKIPAS UPGRADE
• opleg 6d KRON  7d KRON: € 21
• opleg 6d KRON  6d DOL: € 26
• opleg 6d KRON  7d DOL: € 49

MATERIAAL
• skimateriaal 6/7d: € 95
• snowboardmateriaal 6/7d: € 115

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   single kamer: opleg  € 175 week
✓   Superior
✓   Comfort

REISCHACH 

lessen vakantieweken via JOSK (4u/dag/6d): 
• Tokki sneeuwclub (°2019): € 275 (inclusief materiaal)
• kidsski: K0, K1, K2, K3 : € 180
• volwassenski: N0, N1, N2, N3: € 180
• snowboard: L0, L1, L2: € 180



PRIJSTABEL REISCHACH |  BASISPRIJS = VERVOER + HALFPENSION + SKIPAS
 

afstand tot Brussel: 970 km 
hoogte: 835-2.275 m 
afdaling: 119 km
• 58 km   • 32 km   • 29 km
    22      4          6

kinderski:      ★★★★★
beginners:      ★★★★★
gevorderden: ★★★★
après-ski:      ★★★★★  

62
63

KRONPLATZ
www.kronplatz.com 
www.dolomitisuperski.com KRON

PLATZ  -   H
OTEL REISCH

ACH
IT

code periode
data kamertype vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 

(2007)
- 12 j. 
(2011)

- 8 j. 
(2015)

KR310

krokus
vr 17.02 - za 25.02

comfort (2 p.)

bus 6n 6d. KRON

1.340 - - -

superior (2-4 p.) 1.390 1.120 1.050 615

junior suite (2-4 p.) 1.460 1.190 1.110 660

krokus
za 18.02 - za 25.02

comfort (2 p.)

auto 7n 6d. KRON

1.230 - - -

superior (2-4 p.) 1.280 1.010 940 505

junior suite (2-4 p.) 1.350 1.080 1.000 550

PA411

pasen 1
vr 31.03 - za 08.04

comfort (2 p.)

bus 6n 6d. KRON

1.170 - - -

superior (2-4 p.) 1.170 990 720 390

junior suite (2-4 p.) 1.240 1.060 790 390

pasen 1
za 01.04 - za 08.04

comfort (2 p.)

auto 7n 6d. KRON

1.060 - - -

superior (2-4 p.) 1.060 880 610 200

junior suite (2-4 p.) 1.130 950 680 200

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
opleg Dreaming Class          : € 210   |   opleg vliegtuig             : € 210

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143



wellness

ligging
• hoogte: 900 m
• Kiens : 10 km van dalstation Kronplatz
• JOSK bus ter plaatse

maaltijden
• verblijf in halfpension 
• ontbijt bij aankomst shortski
• middagmaal bij aankomst busreizigers
• verzorgd ontbijtbuffet
• 4-gangenmenu met saladbuffet

kamers
• 2- tot 4-persoonskamers met d./wc, telefoon, tv, haardroger, safe, 

balkon
• 5-persoonskamers mogelijk

faciliteiten
• nieuw binnen- en buitenzwembad
• nieuwe wellness met Finse sauna, Turks stoombad  

en hot whirlpool
• wijnbar met mogelijkheid tot winetasting

Hotel ★★★★ 

www.pustertalerhof.com 

5
zwembad hotelshuttle 5 pers. kamer

KIDS
✓ kinderski en sneeuwclub gegarandeerd tijdens krokus
✓ kinderkortingen tot 14 jaar
✓ kinderspeelruimte

PRESENTATIE

www.school-kronplatz.it

SKI- & BOARDLESSEN
meer info: zie pagina 24-25 ALL

SKIPAS UPGRADE
• opleg 4d KRON  4d DOL: € 20
• opleg 6d KRON  7d KRON: € 21
• opleg 6d KRON  6d DOL: € 26
• opleg 6d KRON  7d DOL: € 49

MATERIAAL
• skimateriaal 4d: € 75
• skimateriaal 6/7d: € 95
• snowboardmateriaal 4d: € 80
• snowboardmateriaal 6/7d: € 115

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   singlekamer : weekreis  € 210 | shortski: € 120

PUSTERTALERHOF 

lessen vakantieweken via JOSK (4u/dag/6d): 
• Tokki sneeuwclub (°2019): € 275 (inclusief materiaal)
• kidsski: K0, K1, K2, K3 : € 180
• volwassenski: N0, N1, N2, N3: € 180
• snowboard: L0, L1, L2: € 180

Type Comfort

Type Design



PRIJSTABEL PUSTERTALERHOF |  BASISPRIJS = VERVOER + HALFPENSION + SKIPAS
 

afstand tot Brussel: 970 km 
hoogte: 835-2.275 m 
afdaling: 119 km
• 58 km   • 32 km   • 29 km
    22      4          6

kinderski:      ★★★★★
beginners:      ★★★★★
gevorderden: ★★★★
après-ski:      ★★★★★  

64
65

KRONPLATZ
www.kronplatz.com 
www.dolomitisuperski.com KRON

PLATZ  -   H
OTEL PUSTERTALERH

OF
IT

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 14 j. 
(2009)

- 8 j. 
(2015)

SH204 short kerst ma 26.12 - za 31.12 DREAM 3n 4d. KRON 1.070 900 660

KR311 krokus
vr 17.02 - za 25.02 bus 6n 6d. KRON 1.395 1.045 615

za 18.02 - za 25.02 auto 7n 6d. KRON 1.285 935 505

geen skipas (wandelaar): 
✓ korting op basisprijs: week %15 | short 20%
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
opleg Dreaming Class          : € 210   |   opleg vliegtuig             : € 210



5
wellness JOSK bus 5 pers. kamer

ligging
• hoogte: 900 m
• Kiens : 10 km van dalstation Kronplatz
• JOSK bus ter plaatse

maaltijden
• verblijf in halfpension
• lunch bij aankomst op zaterdag voor busreizigers
• verzorgd ontbijtbuffet
• 3-gangenmenu met saladbuffet
•  1 x Zuid-Tiroolse gourmet 
•  hotel Gassenwirt staat gekend in de streek voor zijn uitstekende 

keuken

kamers
• 2- tot 4-persoonskamers met d./wc, telefoon, tv, haardroger, safe, 

balkon
• 5-persoonskamers mogelijk

faciliteiten
• binnenzwembad
• wellness met Finse sauna, Turks stoombad  

en hot whirlpool

Hotel ★★★ 

www.gassenwirt.it 

zwembad

KIDS
✓ kinderski en sneeuwclub gegarandeerd
✓ kinderkortingen tot 16 jaar

PRESENTATIE

www.school-kronplatz.it

SKI- & BOARDLESSEN
meer info: zie pagina 24-25 ALL

SKIPAS UPGRADE
• opleg 6d KRON  7d KRON: € 21
• opleg 6d KRON  6d DOL: € 26
• opleg 6d KRON  7d DOL: € 49

MATERIAAL
• skimateriaal 6/7d: € 95
• snowboardmateriaal 6/7d: € 115

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   singlekamer : opleg € 140

GASSENWIRT 

lessen vakantieweken via JOSK (4u/dag/6d): 
• Tokki sneeuwclub (°2019): € 275 (inclusief materiaal)
• kidsski: K0, K1, K2, K3 : € 180
• volwassenski: N0, N1, N2, N3: € 180
• snowboard: L0, L1, L2: € 180



PRIJSTABEL GASSENWIRT |  BASISPRIJS = VERVOER + HALFPENSION + SKIPAS
 

afstand tot Brussel: 970 km 
hoogte: 835-2.275 m 
afdaling: 119 km
• 58 km   • 32 km   • 29 km
    22      4          6

kinderski:      ★★★★★
beginners:      ★★★★★
gevorderden: ★★★★
après-ski:      ★★★★★  

66
67

KRONPLATZ
www.kronplatz.com 
www.dolomitisuperski.com KRON

PLATZ  -   H
OTEL GASSEN

W
IRT

IT

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 12 j. 
(2011)

- 6 j. 
(2017)

KR312 krokus
vr 17.02 - za 25.02 bus 6n 6d. KRON 1.270 1.060 960 550

za 18.02 - za 25.02 auto 7n 6d. KRON 1.160 950 850 440

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
opleg Dreaming Class          : € 210   |   opleg vliegtuig             : € 210



5
wellness JOSK bus 5 pers. kamer kidsacties

ligging
• hoogte: 900 m
• Uttenheim : 11 km van dalstation Kronplatz
• JOSK bus ter plaatse

maaltijden
• verblijf in halfpension
• lunch bij aankomst op zaterdag voor busreizigers
• welkomstaperitief
• uitgebreid ontbijtbuffet
• 4-gangenmenu met saladebuffet
• uitgebreid saladebuffet met antipasta,
• thema-avonden

kamers
• recent vernieuwde 2- tot 5-persoonskamer met d./wc, tv, haardro-

ger, kluis en balkon
• Familysuite met apart slaapgedeelte (opleg)

faciliteiten
• wellness en spa center:  

Finse sauna, Turks stoombad en hot whirlpool,
 infraroodcabine en relaxruimte
• solarium (betalend)
• skidepot met schoenverwarming
• heel gezellige bar en aparte rokerslounge
• wijnstube

Hotel ★★★S 

www.anewandter.com 

KIDS
✓ JOSK kinderanimatie tijdens krokus
✓ kinderski en sneeuwclub gegarandeerd 
✓ kinderkortingen tot 16 jaar
✓ kinderspeelruimte
✓ kindercinema

PRESENTATIE

www.school-kronplatz.it

SKI- & BOARDLESSEN
meer info: zie pagina 24-25 ALL

SKIPAS UPGRADE
• opleg 6d KRON  7d KRON: € 21
• opleg 6d KRON  6d DOL: € 26
• opleg 6d KRON  7d DOL: € 49

MATERIAAL
• skimateriaal 5d: € 85
• skimateriaal 6/7d: € 95
• snowboardmateriaal 5d: € 90
• snowboardmateriaal 6/7d: € 115

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   singlekamer : opleg € 175

ANEWANDTER 

lessen vakantieweken via JOSK (4u/dag/6d): 
• Tokki sneeuwclub (°2019): € 275 (inclusief materiaal)
 (enkel tijdens krokus en pasen)
• kidsski: K0, K1, K2, K3 : € 180
• volwassenski: N0, N1, N2, N3: € 180
• snowboard: L0, L1, L2: € 180

HISTORIC



PRIJSTABEL ANEWANDTER |  BASISPRIJS = VERVOER + HALFPENSION + SKIPAS
 

afstand tot Brussel: 970 km 
hoogte: 835-2.275 m 
afdaling: 119 km
• 58 km   • 32 km   • 29 km
    22      4          6

kinderski:      ★★★★★
beginners:      ★★★★★
gevorderden: ★★★★
après-ski:      ★★★★★  

 

68
69

KRONPLATZ
www.kronplatz.com 
www.dolomitisuperski.com KRON

PLATZ  -   H
OTEL AN

EW
AN

DTER
IT

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 8 j. 
(2015)

KR313 krokus
vr 17.02 - za 25.02 bus  6n 6d. KRON 1.320 1.030 575

za 18.02 - za 25.02 auto 7n 6d. KRON 1.210 920 465

TS567 genietweek 50+ za 11.03 - zo 19.03 bus 6n 5d. Ahrntal skiër: 1.080 / niet-skiër: 855

opleg familysuite 140 105 70

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
opleg skipas - 50 jaar (1973) genietweek 50+: € 50
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

kinderanimatie     
gratis skibegeleiding  

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
reizen laagseizoen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€140 p.p.)
opleg Dreaming Class          : € 210   |   opleg vliegtuig             : € 210



5
JOSK bus 5 pers. kamer

ligging
• hoogte: 900 m
• Kiens : 10 km van dalstation Kronplatz
• treinstation -> Kronplatz

maaltijden
• verblijf in volpension: 

uitgebreid ontbijt, lichte lunch mogelijkheid,  
"Bake & Cake"-namiddag-snack,  
Familiediner met live-cooking en buffet

• aparte kindermenu's
• eigen Italiaanse bar met verse Italiaanse koffie en streekgebonden 

lekkernijen 

kamers
• op basis van classic double room Talblick connecting 

(2x 20 m2 | 2-4 personen)
• Superior Family Room Lido (mits opleg) (35 m2 | 2-4 pers.) 

met apart slaapgedeelte
• Premium Family Suite Lido Falkynest (mits opleg)  

(35-40 m2 | 2-5 pers.) met apart slaapgedeelte

faciliteiten
• rooftop Sky Adventure Park met trampoline park, voetbalveld, 

ijspist, looppiste,...
• eigen skipiste met lift op de rooftop
• infinitypool met meerdere glijbanen
• 2.800m2 acquapura Spa & water world
• adults only: Finse sauna, bio-sauna en stoombad
• niewe familie-sauna
• massage en beautybehandelingen (betalend)
• volledig uitgeruste fitnessruimte

Hotel ★★★★S 

www.falkensteiner.com/family-resort-lido

KIDS
✓ zeer kindvriendelijk hotel
✓ kinderski en sneeuwclub gegarandeerd 
✓ kinderkortingen tot 16 jaar
✓ kinderspeelruimte
✓ kindercinema

PRESENTATIE

www.school-kronplatz.it

SKI- & BOARDLESSEN
meer info: zie pagina 24-25 ALL

SKIPAS UPGRADE
• opleg 6d KRON  7d KRON: € 21
• opleg 6d KRON  6d DOL: € 26
• opleg 6d KRON  7d DOL: € 49

MATERIAAL
• skimateriaal 5d: € 85
• skimateriaal 6/7d: € 95
• snowboardmateriaal 5d: € 90
• snowboardmateriaal 6/7d: € 115

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   Superior Family Room Lido (35 m2 | 2-4 pers.)  

  : opleg € 250 / volw.
✓   Premium Family Suite Lido Falkynest (35-40 m2 | 2-5 pers.)  

  : opleg € 880 / volw., 
    supplement 3de kind : € 560

FALKENSTEINER 

lessen vakantieweken via JOSK (4u/dag/6d): 
• Tokki sneeuwclub (°2019): € 275 (inclusief materiaal)
• kidsski: K0, K1, K2, K3 : € 180
• volwassenski: N0, N1, N2, N3: € 180
• snowboard: L0, L1, L2: € 180

Resort Lido

NIEUW IN AANBOD

Classic DZ TalblickSuite Lido Falkynest

Superior Family

volpensionzwembad



PRIJSTABEL FALKENSTEINER |  BASISPRIJS = VERVOER + VOLPENSION + SKIPAS
 

afstand tot Brussel: 970 km 
hoogte: 835-2.275 m 
afdaling: 119 km
• 58 km   • 32 km   • 29 km
    22      4          6

kinderski:      ★★★★★
beginners:      ★★★★★
gevorderden: ★★★★
après-ski:      ★★★★★  

 

70
71

KRONPLATZ
www.kronplatz.com 
www.dolomitisuperski.com KRON

PLATZ  -   H
OTEL FALKENSTEIN

ER
IT

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 8 j. 
(2015)

KR339 krokus
vr 17.02 - za 25.02 bus  6n 6d. KRON 2.840 440 190

za 18.02 - za 25.02 auto 7n 6d. KRON 2.650 250 FREE

PA439 pasen 1
vr 31.03 - za 08.04 bus  6n 6d. KRON 2.580 440 190

za 01.04 - za 08.04 auto 7n 6d. KRON 2.390 250 FREE

opleg Superior Family Room Lido 250 - -

opleg Premium Family Suite Lido Falkynest 880 - -

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %10
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
opleg Dreaming Class          : € 210   |   opleg vliegtuig             : € 210



 

Arabba ... waar u nooit uitgeskiet geraakt
  gelegen op de bekende SELLA RONDA

  directe verbinding met Corvara - Val di Fassa - Val Gardena

  uitstekende restaurants op de piste

  ruim aanbod tijdens laagseizoen

  steeds ervaren JOSK skibegeleiding tijdens laagseizoen

  skilessen K2 en K3 inclusief

  heel gezellige Dolomieten hotels

  Sporthotel Arabba op aanvraag

  topgebied voor de ervaren skiërs

• ruim aanbod van hotels in  
laagseizoen, geniet op uw eigen 
ritme van Arabba

• de JOSK reisleiding verblijft steeds 
in Albergo Pordoï

• gratis skibegeleiding in het  
laagseizoen,  
er wordt verwacht dat u zelfstandig 
vlot een rode piste kan afskiën

• grootste aangesloten skigebied van 
Italië: Corvara, Arabba,  
Val di Fassa, Val Gardena 

• unieke skitouren: Sella Ronda,  
Weltkriegtour, Marmolada gletscher

www.arabba.it 
www.dolomitisuperski.com

hoogte: 1.050-3.342 m
afdaling: 1.200 km
blauw: 360 km • rood: 720 km • zwart: 120 km

 95  242   123

kinderski:  ★★★
beginners:  ★★
gevorderden:  ★★★★★
après-ski:  ★★★★  

afstand tot Brussel: 1.005 km



 

Italië | Dolomiti Superski

Arabba
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Hotel Pordoï ** & Annex Pordoi ***    

Hotel Portavescovo ***     

Hotel Alpenrose ***    

Hotel Evaldo **** 500 m    

Hotel Olympia *** 500 m   

Sporthotel Arabba ****       

Hotel Boè *** S     

Arabba
BIG 5

KRONPLATZ - VAL DI FIEMME - LIVIGNO - ISCHGL

NIEUW

meer info  
p. 18-19



44
aan de piste 4 pers. kamerhalfpension wellness

ligging
• hoogte: 1.605 m
• gelegen vlak aan de liften en pisten  

in het centrum van Arabba

maaltijden
• verblijf in halfpension
• lunch à la carte bij aankomst voor busreizigers
• welkomstaperitief
• 3-gangenkeuzemenu met saladebuffet
• zeer lekkere, traditionele Italiaanse keuken
• 1 x Ladinische streekspecialiteiten,  

1 x Glühwein op terras
• zeer vriendelijke bediening

kamers
• eenvoudige 2- tot 4-persoonskamers,  

voorzien van d./wc, tel., TV, haardroger & safe
• Annex *** Pordoi : € 30 p.p./n.

faciliteiten
• gratis skibegeleiding tijdens laagseizoen  

(Nederlandstalige JOSK monitoren begeleiden u  
doorheen dit skigebied)

• eigen JOSK après-ski 'Bar Peter' gelegen juist  
 naast hotel (bij Arthur en Myriam)

• Wellness: 
Annex-gasten: 16u30-19u (inclusief) 
Pordoi-gasten: 15u-16u30 & 19u-20u30 (€ 15 p.p.)

Hotel ★★ & Annex ★★★ 

 

www.albergopordoi.it

KIDS
✓ gratis kinderskiles K2 en K3 met dagelijks middagopvang
✓ kinderskiles K0 en K1 niet mogelijk 
✓ kinderkortingen tot 16 jaar

PRESENTATIE

SKILESSEN
meer info: zie pagina 24-25

SKIPAS UPGRADE
• opleg 7d superdolomieten: € 23

✓ steeds Superdolomieten skipas 
 inclusief (incl. Alta Badia, Arabba,  
Val Gardena, Val di Fassa,  
Sella Ronda ...)

MATERIAAL
• skimateriaal 6/7d: € 130 | -16j. : € 90
• snowboardmateriaal 6/7d: € 140

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓ singlekamer : € 140
✓ Annex : € 210 p.p., inclusief wellness

PORDOÏ 

kidsski krokus & pasen 1 (skiles 4u/dag/6d):
• K2, K3 via JOSK: inclusief
• K0, K1 niet mogelijk

De JOSK monitor gaat 's middags samen met de kids lunchen, 
kids zijn onder begeleiding van 10 tot 15 uur, zo kunnen ouders 
optimaal genieten van het uitgestrekte skigebied.

K2-3
inclusief

skibegeleiding inclusief
laagseizoen

LAAGSEIZOEN
✓ JOSK skibegeleiding steeds inclusief (beter skiniveau is aangeraden)
✓ JOSK reisleiding verblijft in Albergo Pordoï



PRIJSTABEL PORDOÏ |  BASISPRIJS = VERVOER + HALFPENSION + SKIPAS
 

74
75

ARABBA  -   H
OTEL & AN

N
EX PORDOÏ

afstand tot Brussel: 1.005 km 
hoogte: 1.050-3.342 m 
afdaling: 1.200 km
• 360 km   • 740 km   • 120 km
    95      242          123

kinderski:      ★★★
beginners:      ★★
gevorderden: ★★★★★
après-ski:      ★★★★  ARABBA

www.arabba.it 
www.dolomitisuperski.com 

IT

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 12 j. 
(2011)

- 6 j. 
(2017)

TS506 laagseizoen vr 20.01 - zo 29.01 bus 7n 7d. DOL 1.220 - - -

TS530 laagseizoen vr 03.02 - zo 12.02 bus 7n 7d. DOL 1.280 - - -

KR314 krokus
vr 17.02 - za 25.02 bus 6n 6d. DOL 1.310 1.165 1.100 -

za 18.02 - za 25.02 auto 7n 6d. DOL 1.200 1.055 990 -

TS547 laagseizoen vr 03.03 - zo 12.03 bus 7n 7d. DOL 1.230 - - -

PA412 pasen 1
vr 31.03 - za 08.04 bus 6n 6d. DOL 1.060 950 890 -

za 01.04 - za 08.04 auto 7n 6d. DOL 950 840 780 -

opleg Annex ★★★(incl wellness) 210 - - -

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
reizen laagseizoen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€140 p.p.)
opleg          : € 210 

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

gratis skibegeleiding  



4
wellness 4 pers. kamer

ligging
• hoogte: 1.610 m
• Portavescovo: gelegen aan de liften en pisten
• Olympia: 500m van de skilift

maaltijden
Portavescovo
• verblijf in halfpension
• lunch bij aankomst in de pizzeria van Albergo Pordoï (à la carte)
• welkomstaperitief
• zeer uitgebreid ontbijtbuffet
• 4-gangen keuzemenu met saladebuffet
• voorgerechten- en dessertenbuffet
Olympia
• verblijf in halfpension
• lunch bij aankomst busreizigers
• welkomstcocktail
• uitgebreid ontbijtbuffet
• 5-gangen keuzemenu

kamers
Portavescovo
• 2- tot 4-persoonskamers met d. of bad, wc, tel., tv & balkon
Olympia
• comfort rooms met douche/wc, haardroger, sat TV, safe
 Franz Joseph junior suite & Sissi superior suite, op aanvraag

Hotel ★★★ 

KIDS
✓ gratis kinderskiles K2 en K3 met dagelijks middagopvang
✓ kinderskiles K0 en K1 niet mogelijk 
✓ kinderkortingen tot 16 jaar

PRESENTATIE

SKILESSEN
meer info: zie pagina 24-25

SKIPAS UPGRADE
• opleg 7d superdolomieten: € 23

✓ steeds Superdolomieten skipas 
 inclusief (incl. Alta Badia, Arabba, 
Val Gardena, Val di Fassa,  
Sella Ronda ...)

MATERIAAL
• skimateriaal 6/7d: € 130 | -16j. : € 90
• snowboardmateriaal 6/7d: € 140

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   Portavescovo single kamer : weekreis  € 180
✓   Olympia single kamer : opleg  € 210

PORTAVESCOVO

kidsski krokus & pasen 1 (skiles 4u/dag/6d):
• K2, K3 via JOSK: inclusief
• K0, K1 niet mogelijk

De JOSK monitor gaat 's middags samen met de kids lunchen, 
kids zijn onder begeleiding van 10 tot 15 uur, zo kunnen ouders 
optimaal genieten van het uitgestrekte skigebied.

Hotel ★★★ 

www.arabba.com 
OLYMPIA 

faciliteiten
Portavescovo
• zwembad & wellness (Finse sauna, infraroodcabine …)
• vrij gebruik Technogym fitnesszaal
• solarium & massages (betalend)
• prachtige lounge
• overdekte garage : € 12/dag
Olympia
• sauna, hot whirlpool, solarium, massage (betalend)

K2-3
inclusief

www.portavescovo.it

zwembad wellness

4
4 pers. kamer aan de piste

LAAGSEIZOEN
✓ JOSK skibegeleiding steeds inclusief (beter skiniveau is aangeraden)
✓ JOSK reisleiding verblijft in Albergo Pordoï



PRIJSTABEL PORTAVESCOVO |  BASISPRIJS = VERVOER + HALFPENSION + SKIPAS
 

PRIJSTABEL OLYMPIA |  BASISPRIJS = VERVOER + HALFPENSION + SKIPAS
 

afstand tot Brussel: 1.005 km 
hoogte: 1.050-3.342 m 
afdaling: 1.200 km
• 360 km   • 740 km   • 120 km
    95      242          123

kinderski:      ★★★
beginners:      ★★
gevorderden: ★★★★★
après-ski:      ★★★★  ARABBA

www.arabba.it 
www.dolomitisuperski.com 

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 12 j. 
(2011)

TS507 laagseizoen vr 20.01 - zo 29.01 bus 7n 7d. DOL 1.370 - -

TS531 laagseizoen vr 03.02 - zo 12.02 bus 7n 7d. DOL 1.480 - -

TS548 laagseizoen vr 03.03 - zo 12.02 bus 7n 7d. DOL 1.410 - -

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
reizen laagseizoen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€140 p.p.)
opleg          : € 210

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15 
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

gratis skibegeleiding  

76
77

ARABBA  -   H
OTEL PORTAVESCOVO & H

OTEL OLYM
PIA

IT

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 12 j. 
(2011)

- 6 j. 
(2017)

TS508 laagseizoen vr 20.01 - zo 29.01 bus 7n 7d. DOL 1.300 - - -

TS532 laagseizoen vr 03.02 - zo 12.02 bus 7n 7d. DOL 1.340 - - -

KR315 krokus
vr 17.02 - za 25.02 bus 6n 6d. DOL 1.530 1.190 1.110 -

za 18.02 - za 25.02 auto 7n 6d. DOL 1.420 1.080 1.000 -

PA413 pasen 1
vr 31.03 - za 08.04 bus 6n 6d. DOL 1.180 940 890 -

za 01.04 - za 08.04 auto 7n 6d. DOL 1.070 830 780 -

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
reizen laagseizoen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€140 p.p.)
opleg          : € 210

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15 
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

gratis skibegeleiding  



ligging
• hoogte: 1.600 m
• Alpenrose: wandelafstand van de lift
• Evaldo: wandelafstand van liften en pisten

maaltijden
• verblijf in halfpension
• lunch bij aankomst busreizigers
• welkomstdrink
• uitgebreid ontbijtbuffet
• 4-gangen keuzemenu met saladebuffet
• voorgerechten- en dessertenbuffet

kamers
Alpenrose
• Alpenrose: Inclusief = standard room (20m2)
 upgrade mogelijk: Comfort room of Junior suite
 (steeds op aanvraag en volgens beschikbaarheid) 
Evaldo
• standaard (18-21 m²) 2-persoonskamers  

voorzien van d./bad, wc, haardroger, tv, safe, minibar en  
meeste met balkon 
upgrade naar superior (2 tot 3 pers.) of  
suite kamer (2 tot 4 pers.) mogelijk

Hotel ★★★S 

www.alpenrosearabba.it 

KIDS
✓ gratis kinderskiles K2 en K3 met dagelijks middagopvang
✓ kinderskiles K0 en K1 niet mogelijk 
✓ kinderkortingen tot 16 jaar (Evaldo) / 14jaar ( Alpenrose)

PRESENTATIE

SKILESSEN
meer info: zie pagina 24-25

SKIPAS UPGRADE
• opleg 7d superdolomieten: € 23

✓ steeds Superdolomieten skipas 
 inclusief (incl. Alta Badia, Arabba, 
Val Gardena, Val di Fassa,  
Sella Ronda ...)

MATERIAAL
• skimateriaal 6/7d: € 130 | -16j. : € 90
• snowboardmateriaal 6/7d: € 140

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   Alpenrose dubbel kamer in single gebruik (DSU)
✓   Evaldo  single kamer : opleg  € 250

ALPENROSE 

 

kidsski krokus & pasen 1 (skiles 4u/dag/6d):
• K2, K3 via JOSK: inclusief
• K0, K1 niet mogelijk

De JOSK monitor gaat 's middags samen met de kids lunchen, 
kids zijn onder begeleiding van 10 tot 15 uur, zo kunnen ouders 
optimaal genieten van het uitgestrekte skigebied.

Hotel ★★★★ 

www.hotelevaldo.it 
EVALDO 

faciliteiten
Alpenrose
• prachtige lounge, wellness (Finse sauna, infraroodcabine …),  

Technogym fitnesszaal
• solarium & massages (betalend) 
• overdekte garage (betalend) 
Evaldo
• zwembad, wellnessaccomodatie en fitness
• solarium & massages (betalend) 
• overdekte garage (betalend)

K2-3
inclusief

zwembad hotelshuttle

4
wellness 4 pers. kamer fitness

4
wellness 4 pers. kamer fitness

LAAGSEIZOEN
✓ JOSK skibegeleiding steeds inclusief (beter skiniveau is aangeraden)
✓ JOSK reisleiding verblijft in Albergo Pordoï



PRIJSTABEL ALPENROSE |  BASISPRIJS = VERVOER + HALFPENSION + SKIPAS
 

PRIJSTABEL EVALDO |  BASISPRIJS = VERVOER + HALFPENSION + SKIPAS

afstand tot Brussel: 1.005 km 
hoogte: 1.050-3.342 m 
afdaling: 1.200 km
• 360 km   • 740 km   • 120 km
    95      242          123

kinderski:      ★★★
beginners:      ★★
gevorderden: ★★★★★
après-ski:      ★★★★  ARABBA

www.arabba.it 
www.dolomitisuperski.com 

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
reizen laagseizoen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€140 p.p.)
opleg          : € 210

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

gratis skibegeleiding  

78
79

ARABBA  -   H
OTEL ALPEN

ROSE & H
OTEL EVALDO
IT

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
reizen laagseizoen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€140 p.p.)
opleg          : € 210

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

gratis skibegeleiding  

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 12 j. 
(2011)

- 6 j. 
(2017)

TS510 laagseizoen vr 20.01 - zo 29.01 bus 7n 7d. DOL 1.570 - - -

TS534 laagseizoen vr 03.02 - zo 12.02 bus 7n 7d. DOL 1.610 - - -

KR317 krokus
vr 17.02 - za 25.02 bus 6n 6d. DOL 1.820 1.395 1.165 -

za 18.02 - za 25.02 auto 7n 6d. DOL 1.710 1.285 1.055 -

TS550 laagseizoen vr 03.03 - zo 12.03 bus 7n 7d. DOL 1.610 - - -

PA415 pasen 1
vr 31.03 - za 08.04 bus 6n 6d. DOL 1.390 1.090 940 -

za 01.04 - za 08.04 auto 7n 6d. DOL 1.280 980 830 -

opleg superior kamer  (2-3 pers.) 70 50 - -

opleg suite (2-4 pers.) 140 100 - -

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 14j. 
(2009)

- 8 j. 
(2015)

TS509 laagseizoen vr 20.01 - zo 29.01 bus 7n 7d. DOL 1.440 - -

TS533 laagseizoen vr 03.02 - zo 12.02 bus 7n 7d. DOL 1.550 - -

KR316 krokus
vr 17.02 - za 25.02 bus 6n 6d. DOL 1.670 1.240 -

za 18.02 - za 25.02 auto 7n 6d. DOL 1.560 1.130 -

TS549 laagseizoen vr 03.03 - zo 12.03 bus 7n 7d. DOL 1.480 - -

PA414 pasen 1
vr 31.03 - za 08.04 bus 6n 6d. DOL 1.390 1.090 -

za 01.04 - za 08.04 auto 7n 6d. DOL 1.280 980 -

opleg comfort kamer 70 55 35

opleg junior suite 140 110 70



ligging
• hoogte: 1.650 m
• gelegen op wandelafstand van liften en pisten

maaltijden
• verblijf in halfpension
• lunch bij aankomst busreizigers
• welkomstdrink
• gatsronomisch 4-gangen keuzemenu met saladebuffet

kamers
• standaard (20m2) 2- tot 4-persoonskamers met bad/douche, wc, 

tel., tv, radio, haardroger, minibar, badmantel, safe  
en meeste met balkon

 

faciliteiten
• wellness landdschap (Finse saune, bio sauna, Stoomcabine,...)
• whirlpool
• Technogym fitnesszaal
• solarium & massages (betalend) 

Sporthotel ★★★★ 

www.sporthotelarabba.com 

KIDS
✓ gratis kinderskiles K2 en K3 met dagelijks middagopvang
✓ kinderskiles K0 en K1 niet mogelijk 
✓ kinderkortingen tot 16 jaar

PRESENTATIE

SKILESSEN
meer info: zie pagina 24-25

SKIPAS UPGRADE
• opleg 7d superdolomieten: € 23

✓ steeds Superdolomieten skipas 
 inclusief (incl. Alta Badia, Arabba, Val 
Gardena, Val di Fassa,  
Sella Ronda ...)

MATERIAAL
• skimateriaal 6/7d: € 130 | -16j. : € 90
• snowboardmateriaal 6/7d: € 140

ARABBA 

kidsski krokus & pasen 1 (skiles 4u/dag/6d):
• K2, K3 via JOSK: inclusief
• K0, K1 niet mogelijk

De JOSK monitor gaat 's middags samen met de kids lunchen, 
kids zijn onder begeleiding van 10 tot 15 uur, zo kunnen ouders 
optimaal genieten van het uitgestrekte skigebied.

Activity & Gourmet

K2-3
inclusief

wellness

4
4 pers. kamer aan de piste

LAAGSEIZOEN
✓ JOSK skibegeleiding steeds inclusief (beter skiniveau is aangeraden)
✓ JOSK reisleiding verblijft in Albergo Pordoï



PRIJSTABEL SH ARABBA |  BASISPRIJS = VERVOER + HALFPENSION + SKIPAS 
 

80
81

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
reizen laagseizoen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€140 p.p.)
opleg             : € 210

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

gratis skibegeleiding  

ARABBA  -   SPORTH
OTEL ARABBA

afstand tot Brussel: 1.005 km 
hoogte: 1.050-3.342 m 
afdaling: 1.200 km
• 360 km   • 740 km   • 120 km
    95      242          123

kinderski:      ★★★
beginners:      ★★
gevorderden: ★★★★★
après-ski:      ★★★★  ARABBA

www.arabba.it 
www.dolomitisuperski.com 

IT

code periode kamertype vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 12 j. 
(2011)

- 6 j. 
(2017)

TS511
laagseizoen
vr 20.01 - zo 29.01

standaard (2 p.)
bus 7n 7d. DOL

1.520 - - -

comfort (2-4 p.) 1.630 - - -

TS535
laagseizoen
vr 03.02 - zo 12.02

standaard (2 p.)
bus 7n 7d. DOL

1.770 - - -

comfort (2-4 p.) 1.925 - - -

KR318

krokus
vr 17.02 - za 25.02

standaard (2 p.)
bus 7n 7d. DOL

1.980 - - -

comfort (2-4 p.) 2.160 1.780 1.500 -

krokus
za 18.02 - za 25.02

standaard (2 p.)
auto 7n 7d. DOL

1.870 - - -

comfort (2-4 p.) 2.050 1.670 1.390 -

TS551
laagseizoen
vr 03.03 - zo 12.03

standaard (2 p.)
bus 7n 7d. DOL

1.770 - - -

comfort (2-4 p.) 1.925 - - -

PA416

pasen 1
vr 31.03 - za 08.04

standaard (2 p.)
bus 7n 7d. DOL

1.510 - - -

comfort (2-4 p.) 1.640 1.370 1.190 -

pasen 1
za 01.04 - za 08.04

standaard (2 p.)
auto 7n 7d. DOL

1.400 - - -

comfort (2-4 p.) 1.530 1.260 1.080 -



44
aan de piste 4 pers. kamerhalfpension

ligging
• hoogte: 2.138 m
• gelegen vlak aan de liften en pisten 

maaltijden
• verblijf in halfpension
• uitgebreid ontbijtbuffet
• welkomstaperitief
• 3-gangenkeuzemenu met saladebuffet
• zeer lekkere, traditionele Italiaanse keuken
• 1 x Ladinische streekspecialiteiten, 

kamers
• 2- tot 4-persoonskamers,  

voorzien van d./wc, tel., TV, haardroger & safe

faciliteiten
• kleine speelruimte voor kinderen
• betalend: overdekte garageplaats (€ 8 /dag)
• zwembad
• mini-fitness

Hotel ★★★S 

www.hotelboe.com

zwembad

KIDS
✓ gratis kinderskiles K2 en K3 met dagelijks middagopvang
✓ kinderskiles K0 en K1 niet mogelijk 
✓ kinderkortingen tot 16 jaar

PRESENTATIE

SKILESSEN
meer info: zie pagina 24-25

SKIPAS UPGRADE
✓ steeds Superdolomieten skipas 

 inclusief (incl. Alta Badia, Arabba, Val 
Gardena, Val di Fassa,  
Sella Ronda ...)

MATERIAAL
• skimateriaal 6/7d: € 130 | -16j. : € 90
• snowboardmateriaal 6/7d: € 140

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   dubbel kamer in single gebruik (DSU): opleg  € 350 

BOÈ 

kidsski krokus & pasen 1 (skiles 4u/dag/6d):
• K2, K3 via JOSK: inclusief
• K0, K1 niet mogelijk

De JOSK monitor gaat 's middags samen met de kids lunchen, 
kids zijn onder begeleiding van 10 tot 15 uur, zo kunnen ouders 
optimaal genieten van het uitgestrekte skigebied.

SPORTS & NATURE

K2-3
inclusief

LAAGSEIZOEN
✓ JOSK skibegeleiding steeds inclusief

 (beter skiniveau is aangeraden)



code periode kamertype vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 12 j. 
(2011)

- 6 j. 
(2017)

TS519
laagseizoen
vr 27.01 - zo 05.02

standaard (2 p.)
bus 7n 7d. DOL

1.600 - - -

superior (2-4 p.) 1.640 - - -

TS560
laagseizoen
vr 10.03 - zo 19.03

standaard (2 p.)
bus 7n 7d. DOL

1.550 - - -

superior (2-4 p.) 1.590 - - -

PRIJSTABEL BOÈ |  BASISPRIJS = VERVOER + HALFPENSION + SKIPAS
 

afstand tot Brussel: 1.005 km 
hoogte: 1.050-3.342 m 
afdaling: 1.200 km
• 360 km   • 740 km   • 120 km
    95      242          123

kinderski:      ★★★
beginners:      ★★
gevorderden: ★★★★★
après-ski:      ★★★★  

 

82
83

CORVARA
www.altabadia.org 
www.dolomitisuperski.com 

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
reizen laagseizoen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€140 p.p.)
opleg             : € 210

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

gratis skibegeleiding  

CORVARA  -   H
OTEL BOÉ

IT



 

• genietweek 50+ met  
aangepast programma voor de niet-
skiërs

• gratis skilesweken  
in het laagseizoen,  
ook start-2-ski

• privéles steeds mogelijk  
bij skischool Pampeago

• shortski tijdens kerstvakantie

www.visitfiemme.it

hoogte: 1.000-2.500 m
afdaling: 111 km
blauw: 36 km • rood: 57 km • zwart: 18 km

 9  26   10

kinderski:  ★★★★★
beginners:  ★★★★★
gevorderden:  ★★★★
après-ski:  ★★★★  

afstand tot Brussel: 975 km

Prachtig skiparadijs voor jong en oud
  perfect onderhouden skipisten, 100% sneeuwzeker

  volledig vernieuwde hut Zischgalm = JOSK place to be

  combinatie van Zuid-Tiroolse gastvrijheid en Italiaanse charme

  2 hotels direct aan de skilift

  Hotel Shandranj is het familiehotel van de regio 

  verborgen parel: Hotel Nele, met uitstekende keuken

  gratis skiles in laagseizoen (Hotel Scoiattolo), ook start-2-ski

  Obereggen: tophotel aan de piste | 1e week Paasvakantie
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Hotel Scoiattolo ****        

Hotel Shandranj **** 4 km       

Sporthotel Pampeago ***       

Hotel Nele *** 5 km  

Sporthotel Obereggen ****S      

Val di Fiemme
BIG 5

KRONPLATZ - ARABBA - LIVIGNO - ISCHGL

85Val di Fiemme   84

Val di Fiemme
Italië | Obereggen-Pampeago-Predazzo

NIEUW

meer info  
p. 18-19



kidsacties

ligging
• hoogte: 1.757 m
• gratis hotelshuttle met golfkarretje (150 m)
• gelegen aan de liften en pisten van Pampeago

maaltijden
• verblijf in halfpension
• lunch bij aankomst op zaterdag voor busreizigers
• uitgebreid ontbijtbuffet
• 3-gangen keuzemenu (ook vegetarisch) 

 met salade- en dessertbuffet
• modern en trendy Italiaans restaurant
• aparte kindermenu’s
• pizza en panini’s dagelijks mogelijk

kamers
• standaard 2,3,4-persoonskamers met d./wc, tel.,  

tv, haardroger, safe en balkon
• 5-persoonskamers mogelijk, enkel in suite
• suitekamers met aparte kamers voor kids, mits opleg

faciliteiten
• binnenzwembad en verwarmde buitenwhirlpool  

en wellness (Finse sauna, buitensauna,  
Turks stoombad, hydromassage en solarium)

• eigen JOSK après-skibar La Stala voor het hotel
• 1 x familie après-ski tijdens vakantieperiodes

Hotel & Suites★★★★S 

www.scoiattolo.it 

5
zwembad hotelshuttle 5 pers. kamer

KIDS
✓ steeds JOSK kinderanimatie tijdens vakantieweken (info zie p. 26)
✓ kinderski gegarandeerd tijdens vakantieweken
✓ speelruimte met o.a. playstation en mini klimmuur
✓ kinderkortingen tot 16 jaar
✓ JOSK KINDERSKI: eigen kinderskipark, ideaal voor de allerkleinsten

KIDSACTIE PASEN  (info zie p. 28)
✓ kinderen -8 jaar: € 100 (verblijf en skipas) bus, materiaal en les te betalen

PRESENTATIE

www.scuolascipampeago.it

SKI- & BOARDLESSEN
meer info: zie pagina 24-25 ALL

SKIPAS UPGRADE
• opleg 7 dagen: € 20

✓ Val Di Fiemme:  
Obereggen, Pampeago, Predazzo, 
Cavalese, Bella Monte, Alpe Lusia

MATERIAAL
• skimateriaal 6/7d: € 95
• snowboardmateriaal 6/7d: € 115

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   single kamer: opleg  € 210 (beperkt aantal) 
✓   suite Stella Alpina: 5-persoonskamer mits opleg

SCOIATTOLO 

lessen schoolvakanties via JOSK (4u/dag/6d): 
• Tokki sneeuwclub (°2019): € 275 (inclusief materiaal)
 (enkel tijdens krokus en pasen)
• kidsski: K0, K1, K2, K3 : € 180
• volwassenski: N0, N1, N2, N3: € 180
• snowboard: L0, L1, L2: € 180
lessen 'start-2-ski' via JOSK (4u/dag/6d): 
• volwassenski: N0, N1, N2, N3: inclusief

LAAGSEIZOEN
huttenavond in Caserina  
(ter plaatse te betalen)



PRIJSTABEL SCOIATTOLO |  BASISPRIJS = VERVOER + HALFPENSION + SKIPAS
 

afstand tot Brussel: 975 km 
hoogte: 1.000-2.500 m 
afdaling: 111 km
• 36 km   • 57 km   • 18 km
    9      26          10

kinderski:      ★★★★★
beginners:      ★★★★★
gevorderden: ★★★★
après-ski:      ★★★★  

86
87

VAL DI FIEMME
www.visitfiemme.it

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
reizen laagseizoen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€140 p.p.)
opleg          : € 210 

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

kinderanimatie     
start-to-ski & gratis skiles 

VAL DI FIEM
M

E | PAM
PEAGO   -   H

OTEL SCOIATTOLO
IT

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 8j. 
(2015)

KE205 kerst
vr 23.12 - za 31.12 bus 6n 6d. VdF 1.450 1.090 670

za 24.12 - za 31.12 auto 7n 6d. VdF 1.340 980 560

NI205 nieuwjaar za 31.12 - za 07.01 auto 7n 6d. VdF 1.320 920 480

TS512 start-to-ski vr 20.01 - zo 29.01 bus 7n 6d. VdF 1.210 - -

TS520 start-to-ski vr 27.01 - zo 05.02 bus 7n 6d. VdF 1.250 - -

KR319 krokus
vr 17.02 - za 25.02 bus 6n 6d. VdF 1.450 1.145 650

za 18.02 - za 25.02 auto 7n 6d. VdF 1.340 1.035 540

TS552 start-to-ski vr 03.03 - zo 12.03 bus 7n 6d. VdF 1.275 - -

PA417 pasen 1
vr 31.03 - za 08.04 bus 6n 6d. VdF 1.190 770 290

za 01.04 - za 08.04 auto 7n 6d. VdF 1.080 660 100

PA457 pasen 2
vr 07.04 - za 15.04 bus 6n 6d. VdF 1.190 770 290

za 08.04 - za 15.04 auto 7n 6d. VdF 1.080 660 100

opleg suite (enkel bij 2 volw. + min. 2 volbetalende kind.) 210 140 105



wellness

ligging
• hoogte: 1.280 m
• Stava: 4 km van dalstation Pampeago
•  steeds JOSK bus ter plaatse
•  skibushalte voor de deur
• mooie wandelgelegenheden in de omgeving

maaltijden
• verblijf in halfpension | genietweek : ¾ pension
•  lunch bij aankomst voor busreizigers
• welkomstdrink
• uitgebreid ontbijtbuffet met biohoek
•  4-gangen keuzemenu (ook veggie) met saladbar 
•  1x per week galadiner
•  aparte kindermenu’s
•  light all inclusive: niet-alcoholische dranken 
 inclusief bij avondmaal

kamers
• standaard kamers (16-22 m²): 2- tot 4-persoons-luxe-kamers met 

d./wc, tel., tv, haardroger, safe, minibar en balkon
•  5-persoonskamers mogelijk
• kerst en nieuwjaar: beperkt aantal kamers (geen reisleiding)

faciliteiten
•  groot zwembad en wellness-center  

(o.a. Finse sauna, Turks stoombad...)
• tegen betaling: massages, solarium
• luxueuze lounge en zeer gezellige bar
• overdekte garage (€ 10/nacht)

Hotel ★★★★ 

www.shandrani.com

5
zwembad hotelshuttle 5 pers. kamer

KIDS
✓ JOSK kinderanimatie tijdens krokus en pasen 1 (info zie p. 25)
✓ miniclub in het hotel (Italiaans)
✓ kinderkortingen tot -16 jaar
✓ JOSK KINDERSKI: eigen kinderskipark, ideaal voor de allerkleinsten

KIDSACTIE PASEN 1
✓ kinderen -8 jaar: € 300 (verblijf en skipas) bus, materiaal en les te betalen

PRESENTATIE

www.scuolascipampeago.it

SKI- & BOARDLESSEN
meer info: zie pagina 24-25 ALL

SKIPAS UPGRADE
• opleg 7 dagen: € 20

✓ Val Di Fiemme:  
Obereggen, Pampeago, Predazzo, 
Cavalese, Bella Monte, Alpe Lusia

MATERIAAL
• skimateriaal 6/7d: € 95
• snowboardmateriaal 6/7d: € 115

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   dubbel kamer in single gebruik (DSU): 
       opleg  € 350
✓   mits opleg: juniorsuite 2-4 pers (20-24 m2) 
✓   mits opleg: suite 4-6 pers (25-35 m2)

SHANDRANJ 

lessen schoolvakanties via JOSK (4u/dag/6d): 
• Tokki sneeuwclub (°2019): € 275 (inclusief materiaal)
 (enkel tijdens krokus en pasen)
• kidsski: K0, K1, K2, K3 : € 180
• volwassenski: N0, N1, N2, N3: € 180
• snowboard: L0, L1, L2: € 180

AKTIVE - FAMILY & WELLNESS

Junior Suite
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data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
reizen laagseizoen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€140 p.p.)
opleg          : € 210

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
opleg skipas - 50 jaar (1973) genietweek 50+: € 50
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

kinderanimatie     
gratis skibegeleiding  

VAL DI FIEM
M

E | PAM
PEAGO -   H

OTEL SH
AN

DRAN
J

afstand tot Brussel: 975 km 
hoogte: 1.000-2.500 m 
afdaling: 111 km
• 36 km   • 57 km   • 18 km
    9      26          10

kinderski:      ★★★★★
beginners:      ★★★★★
gevorderden: ★★★★
après-ski:      ★★★★

VAL DI FIEMME
www.visitfiemme.it

IT

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 12 j. 
(2011)

- 8 j. 
(2015)

KE206 kerst
vr 23.12 - za 31.12 bus 6n 6d. VdF 1.650 1.220 1.010 765

za 24.12 - za 31.12 auto 7n 6d. VdF 1.540 1.110 900 655

NI206 nieuwjaar za 31.12 - za 07.01 auto 6n 6d. VdF 1.650 1.280 890 650

TS503 genietweek 50+ za 14.01 - zo 22.01 bus 6n 6d. VdF skiër:  1.125 / niet-skiër: 925

KR320 krokus
vr 17.02 - za 25.02 bus 6n 6d. VdF 1.450 1.180 1.010 645

za 18.02 - za 25.02 auto 7n 6d. VdF 1.340 1.070 900 545

TS572 genietweek 50+ vr 17.03 - zo 26.03 bus 7n 6d. VdF skiër:  1.185 / niet-skiër: 955

PA418 pasen 1
vr 31.03 - za 08.04 bus 6n 6d. VdF 1.160 1.020 845 490

za 01.04 - za 08.04 auto 7n 6d. VdF 1.050 910 735 300

juniorsuite 2-5 pers. (20-24m2) 140 140 70 -

suite 4-6 pers. (25-35m2 | min. 3 volbetalenden) 210 210 105 -



kidsactiesaan de piste

ligging
• hoogte: 1.757 m
• topligging: gelegen aan de liften en pisten

maaltijden
•  verblijf in halfpension
•  lunch bij aankomst voor busreizigers  

in selfservice restaurant
•  ontbijtbuffet
•  3-gangen keuzemenu met saladbuffet 

kamers
•  2- tot 4-persoonskamers met d./wc, tel., sat.-tv
• 5-persoonskamers mogelijk
•  familiekamers steeds met stapelbed

faciliteiten
•  zwembad (badmuts verplicht),  

beperkte fitnessruimte, sauna, stoombad
•  tegen betaling: solarium, massage
•  tv-zaal en eigen huisdisco
•  JOSK après-ski in La Stala (100 m)
•  1 x familie-kids-après-ski tijdens Krokus  

en Pasen 1

Sporthotel ★★★ 

www.sporthotelpampeago.it 

5
zwembad 5 pers. kamer

KIDS
✓ JOSK kinderanimatie tijdens krokus en pasen 1 (info zie p. 26)
✓ kinderski en sneeuwclub gegarandeerd tijdens vakantieweken
✓ grote speelruimte met filmzaal
✓ kinderkortingen tot -16 jaar
✓ JOSK KINDERSKI: eigen kinderskipark, ideaal voor de allerkleinsten
✓ kidsparty tijdens Krokus en Pasen

KIDSACTIE PASEN (info zie p. 28)
✓ kinderen -8 jaar: € 100 (verblijf en skipas) bus, materiaal en les te betalen

PRESENTATIE

www.scuolascipampeago.it

SKI- & BOARDLESSEN
meer info: zie pagina 24-25 ALL

SKIPAS UPGRADE
• opleg 7 dagen: € 20

✓ Val Di Fiemme:  
Obereggen, Pampeago, Predazzo, 
Cavalese, Bella Monte, Alpe Lusia

MATERIAAL
• skimateriaal 4d: € 75
• skimateriaal 5d: € 85
• skimateriaal 6/7d: € 95
• snowboardmateriaal 4d: € 80
• snowboardmateriaal 5d: € 90
• snowboardmateriaal 6/7d: € 115

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   single kamer: opleg  € 140 week | € 40/nacht short
✓   indien garantie op balkon: opleg  € 70 
       (reserveren bij boeking, ter plaatse te betalen)

PAMPEAGO 

lessen schoolvakanties via JOSK (4u/dag/6d): 
• Tokki sneeuwclub (°2019): € 275 (inclusief materiaal)
 (enkel tijdens krokus en pasen)
• kidsski: K0, K1, K2, K3 : € 180
• volwassenski: N0, N1, N2, N3: € 180
• snowboard: L0, L1, L2: € 180

TOPLIGGING  
hoogte : 1.757m
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data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
reizen laagseizoen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€140 p.p.)
opleg             : € 210

geen skipas (wandelaar):  
 ✓ korting op basisprijs: week %15 | short 20%
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

kinderanimatie     

VAL DI FIEM
M

E | PAM
PEAGO -   SPORTH

OTEL PAM
PEAGO

afstand tot Brussel: 975 km 
hoogte: 1.000-2.500 m 
afdaling: 111 km
• 36 km   • 57 km   • 18 km
    9      26          10

kinderski:      ★★★★★
beginners:      ★★★★★
gevorderden: ★★★★
après-ski:      ★★★★  VAL DI FIEMME

www.visitfiemme.it
IT

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 8 j. 
(2015)

SH201 short kerst vr 23.12 - wo 28.12 DREAM 3n 4d. VdF 890 780 590

SH205 short kerst ma 26.12 - za 31.12 DREAM 3n 4d. VdF 890 780 590

SH208 short nieuwjaar do 29.12 - wo 04.01 DREAM 4n 5d. VdF 1.130 840 680

SH210 short nieuwjaar ma 02.01 - za 07.01 DREAM 3n 4d. VdF 890 780 590

KE207 kerst
vr 23.12 - za 31.12 bus 6n 6d. VdF 1.035 790 290

za 24.12 - za 31.12 auto 7n 6d. VdF 925 680 100

NI207 nieuwjaar za 31.12 - za 07.01 auto 6n 6d. VdF 1.070 750 360

ST501 student vr 03.02 - zo 12.02 bus 7n 7d. VdF 890 - -

KR321 krokus
vr 17.02 - za 25.02 bus 6n 6d. VdF 1.180 890 570

za 18.02 - za 25.02 auto 7n 6d. VdF 1.070 780 460

PA419 pasen 1
vr 31.03 - za 08.04 bus 6n 6d. VdF 1.010 780 290

za 01.04 - za 08.04 auto 7n 6d. VdF 900 670 100

PA458 pasen 2
vr 07.04 - za 15.04 bus 6n 6d. VdF 980 760 290

za 08.04 - za 15.04 auto 7n 6d. VdF 870 650 100



wellness kidsacties

ligging
• hoogte: 1.018 m
• Ziano di Fiemme: 5 km tot dalstation Predazzo
• skibus stopt voor de deur
• JOSK bus ter plaatse

maaltijden
• verblijf in halfpension
• lunch bij aankomst voor busreizigers
• uitgebreid en zeer verzorgd ontbijtbuffet
• 3-gangen keuzemenu met afwisselend lokale  

en internationale gerechten, saladebuffet
• aparte kindermenu’s
• nog steeds één van de beste keukens uit ons aanbod
• wijnkaart met aandacht voor lokale wijnen

kamers
• 2- tot 4-persoonskamers met bad of douche, wc,  

tv, haardroger, safe en balkon
• 5-persoonskamers mogelijk

faciliteiten
• binnenzwembad en wellnesscenter 

(o.a. Finse sauna, Turks stoombad...)
• tegen betaling: massages, solarium en whirlpool, badjas
• speelruimte voor kinderen
• tegen betaling: overdekte parking
• gericht op families met kinderen

Hotel ★★★S 

www.hotelnele.com 

zwembad JOSK bus

KIDS
✓ kidsparty en familie après-ski (in Pampeago)
✓ kinderkortingen tot -16 jaar

PRESENTATIE

www.scuoladisci.net 

SKI- & BOARDLESSEN
meer info: zie pagina 24-25

SKIPAS UPGRADE
• opleg 7 dagen: € 20

✓ Val Di Fiemme:  
Obereggen, Pampeago, Predazzo, 
Cavalese, Bella Monte, Alpe Lusia

MATERIAAL
• skimateriaal 6/7d: € 95
• snowboardmateriaal 6/7d: € 115

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   single kamer
✓   familikamers met aparte slaapkamer voor kids:
        opleg: € 350 per kamer/week (vanaf 2 kinderen)

NELE 

kidsski krokus (4u/dag/6d): 
• K0 niet mogelijk
• K1, K2, K3 via JOSK: € 180

skiprogramma 6 dagen
• 2 dagen Predazzo
• 2 dagen Pampeago
• 1 dag Bella Monte
• 1 dag Cavalese

Hotel & Residence

KIDS

SKISAFARI
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data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-outgeen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

VAL DI FIEM
M

E | PREDAZZO  -   H
OTEL N

ELE
afstand tot Brussel: 975 km 
hoogte: 1.000-2.500 m 
afdaling: 111 km
• 36 km   • 57 km   • 18 km
    9      26          10

kinderski:      ★★★★★
beginners:      ★★★★★
gevorderden: ★★★★
après-ski:      ★★★★  VAL DI FIEMME

www.visitfiemme.it
IT

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 12 j. 
(2011)

- 8 j. 
(2015)

KR322 krokus
vr 17.02 - za 25.02 bus 6n 6d. VdF 1.130 940 780 520

za 18.02 - za 25.02 auto 7n 6d. VdF 1.020 830 670 410



wellnessaan de piste

ligging
• hoogte: 1.550m
• direct aan de skipiste en skilift gelegen
• slechts 30 km tot Bolzano airport 

maaltijden
• verblijf in halfpension
• uitgebreid ontbijtbuffet met Biocorner
• 4-gangen gourmetdinner met verschillende  

thema-avonden
• wijnkelder met Italiaanse topwijnen  

en uitgebreide selectie lokale wijnen
• Free Flow restaurant Sportalm voor de lunch
• uitstekende Zuid-Tiroolse keuken 
• welkomstaperitief

kamers
• prijs op basis van dubbelkamer Campanili, 2-4 pers. (25-30 m²)  

met haardroger, minibar, sat. TV, safe (aan receptie)
• Kamertypes op aanvraag met supplement

faciliteiten
• zwembad (8,5 x 12,5 m) met 2 whirlpools
• wellness met Finse sauna, Turks stoombad,  

infraroodcabines, massageruimte, solarium,  
Nibulus grot, …

• fitnesscenter
• hotelprogramma met begeleide wandelingen,  

excursies, nordic walking, 
• garage
• kleine shop in hotel
• verlicht avondskiën
• rodelbaan naast het hotel

Sporthotel ★★★★S 

www.obereggen.it

5
zwembad 5 pers. kamer

KIDS
✓ JOSK kinderanimatie (info zie p. 26)
✓ heel grote kinderspeelruimte (165 m²)
✓ kinderskipark direct aan hotel (Brunoland)
✓ kinderkortingen tot -16 jaar

KIDSACTIE PASEN 1 (info zie p. 28)
✓ kinderen -8 jaar: € 100 (verblijf en skipas) materiaal en les te betalen

PRESENTATIE

www.obereggenski.com

SKI- & BOARDLESSEN
meer info: zie pagina 24-25

SKIPAS UPGRADE
• opleg 7 dagen: € 20

✓ Val Di Fiemme:  
Obereggen, Pampeago, Predazzo, 
Cavalese, Bella Monte, Alpe Lusia

MATERIAAL
• skimateriaal 6/7d: € 100
• snowboardmateriaal 6/7d: € 120

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   Verschillende kamertypes mogelijk met opleg:  
 - Agnello / Weisshorn 
 - Oberholz 
 - Panorama Suite Latemar 
 - Panorama Suite Torre di Pisa 
 - Suite Pala di Santa 
 - Single : € 210 

OBEREGGEN 

kidsski Pasen 1 (4u/dag/6d): 
• K0 i.s.m. lokale skischool: € 180
• K1, K2, K3 via JOSK: € 180

KIDS

Weisshorn

Suite Torre Di Pisa

Pala Di Santa

Suite Latemar
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afstand tot Brussel: 996 km 
hoogte: 1.000-2.500 m 
afdaling: 111 km
• 36 km   • 57 km   • 18 km
    9      26          10

kinderski:      ★★★★★
beginners:      ★★★★★
gevorderden: ★★★★
après-ski:      ★★★★  

94
95

OBEREGGEN
www.obereggen.com 
www.visitfiemme.it 

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
opleg          : € 210

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

kinderanimatie     

OBEREGGEN  -   SPORTH
OTEL OBEREGGEN

IT

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 12 j. 
(2011)

- 8 j. 
(2015)

PA420 pasen 1
vr 31.03 - za 08.04 bus 6n 6d. VdF 1.350 1.000 840 290

za 01.04 - za 08.04 auto 7n 6d. VdF 1.160 810 650 100

K
a

m
e

r
t

y
p

e  Agnello/Weisshorn (2-3 p.) 140 100 - -

Oberholz (2-4 p.) 175 125 - -

Panorama Suite Latemar (4 p.) 245 175 - -

Panorama Suite Torre di Pisa (4-5 p.) 420 295 - -

Suite Pala di Santa (4-6 p.) 420 295 - -



 

• leuke kleinschalige  
familie-hotels:  
Primula en Loredana

• Studentweek 
vr 03.02 - zo 12.02 
Hotel Loredana

www.livigno.eu

hoogte: 1.816-2.800 m
afdaling: 115 km
blauw: 30 km • rood: 65 km • zwart: 20 km 

 6  13   11 

kinderski:  ★★★★★
beginners:  ★★★★
gevorderden:  ★★★★
après-ski:  ★★★★★  

afstand Brussel - Livigno: 851 km

zoveel meer dan enkel skiën
  hoog gelegen skigebied (1.800m - 3.000m)

  115 km perfect onderhoud skipisten

  100% sneeuwzeker

  alle JOSK ski- en snowboardlessen tijdens vakantieperiodes

  taxvrij shoppen in de gezellige autovrije winkelstraten

  uitstekend skibus-netwerk

  alle hotels hebben een heel goede ligging

  TOP après-ski

  in het centrum zijn er veel sfeervolle apérobars

  meer dan enkel skiën: scooteren, hondenslee, fatbike, golf, ...



 

Livigno
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Hotel Sporting ****      

Hotel Primula ***S     

Hotel Concordia ****      

Hotel Parè ***     

Hotel Loredana ***   

Livigno
BIG 5

KRONPLATZ - ARABBA - VAL DI FIEMME - ISCHGL

Italië | Carosello-Mottolino

NIEUW

meer info  
p. 18-19



aan de piste

ligging
• hoogte: 1.800 m
• 2.6 km tot Mottolino dalstation
• direct aan Carosello 3000 dalstation
• uitstekend gratis skibusnetwerk in Livigno
• taxiritten zijn heel goedkoop en handig in Livigno  

(richtprijs € 2 per persoon, per rit)

maaltijden
• verblijf in halfpension
• uitgebreid ontbijtbuffet zoals het hoort  

in 4 **** hotel, met chef’s corner in Sporting
• avondmaal: steeds culinair keuzemenu  

met saladebuffet
• verschillende thema-avonden 
• mooie wijnkaart

kamers
• prijs op basis van kamertype  

comfort room (21 m², 2 pers.)
• kamers beschikken over alle nodige comfort

faciliteiten
• apart kinderzwembad met fun area
• relax zwembad voor volwassenen
• wellness center met relaxarea, beauty  

en massages, fitnessruimte
• panoramisch restaurant met zicht op  

de prachtige natuur van Livigno
• overdekte garage betalend

Hotel ★★★★ 

www.hotelsportinglivigno.com

5
zwembad ski bus 5 pers. kamer

KIDS
✓ kinderkortingen tot -16 jaar
✓ apart zwembad en fun area
✓ familie après-ski tijdens pasen

PRESENTATIE

www.maestridiscilivigno.it

SKI- & BOARDLESSEN
meer info: zie pagina 24-25 ALL

SKIPAS UPGRADE
• opleg 7 dagen: € 29

MATERIAAL
• skimateriaal 6/7d: € 95
• snowboardmateriaal 6/7d: € 125

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   verschillende kamertypes zijn mogelijk mits opleg 
       bekijk de mogelijkheden op de website van het  
       hotel, steeds op aanvraag en volgens beschikbaarheid

SPORTING 

lessen pasen via JOSK (4u/dag/6d): 
• kidsski: K0, K1, K2, K3 : € 180
• volwassenski: N0, N1, N2, N3 : € 180
• snowboard: L0, L1, L2 : € 180

zondag, maandag en donderdag 
de lessen gaan door op Carosello 3000
dinsdag, woensdag en vrijdag 
de lessen gaan door op  Mottolino 

family & hospitality

Family Room

DZ Comfort

GENIETWEEK 50+
✓ gratis skibegeleiding
✓ alternatief (wandel)programma
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99

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
reizen laagseizoen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€140 p.p.)
opleg             : € 210

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

gratis skibegeleiding  

LIVIGN
O  -   H

OTEL SPORTIN
G

afstand tot Brussel: 851 km 
hoogte: 1.816-2.800 m 
afdaling: 115 km
• 30 km   • 65 km   • 20 km
    6      13          11

kinderski:      ★★★★★
beginners:      ★★★★
gevorderden: ★★★★
après-ski:      ★★★★★  LIVIGNO

www.livigno.eu 
IT

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 12 j. 
(2011)

- 6 j. 
(2017)

TS574 genietweek 50+ vr 24.03 - zo 02.04 bus 7n 6d. LIV skiër:  1.320 / niet-skiër: 1.090

opleg superior genietweek 50 + 140 - - -

PA421 pasen 1
vr 31.03 - zo 09.04 bus 7n 6d. LIV 1.630 1.380 1.240 840

za 01.04 - za 08.04 auto 7n 6d. LIV 1.440 1.190 1.050 650

PA459 pasen 2
vr 07.04 - zo 16.04 bus 7n 6d. LIV 1.430 1.240 1.060 760

za 08.04 - za 15.04 auto 7n 6d. LIV 1.240 1.050 870 570

opleg superior / family room 210 175 140 70



kidsactieswellness

ligging
• hoogte: 1.860 m
• 2.4 km tot Mottolino dalstation
• 400 m tot Carosello 3000 dalstation
• gratis skibus voor de deur
• op wandelafstand van de autovrije winkelstraat

maaltijden
• verblijf in halfpension
• uitgebreid ontbijtbuffet met vers fruit
• 4-gangenkeuzemenu met saladebuffet  

(Valtellinese keuken)
• aangepaste kindermenu mogelijk
• vegetarisch menu
• keuze uit plaatselijke en internationale wijnen
• welkomstdrink

kamers
• 2- tot 4-persoonskamers met douche,  

wc, haardroger, plasma tv, safe

faciliteiten
• welness met sauna, dampbad en whirlpool 
• solarium tegen betaling
• 1 x familie après-ski in Stalet
• mogelijkheid tot sneeuwscooteren
• skiverhuur Sport 3000 op wandelafstand
• gezellige bar en salon

Hotel ★★★S 

www.hotelprimula.it

4
ski bus 4 pers. kamer

KIDS
✓ kinderkortingen tot -16 jaar
✓ familie après-ski tijdens krokus en pasen

KIDSACTIE PASEN 1 + 2 (info zie p. 28)
✓ kinderen -6 jaar: € 100 verblijf en skipas (bus, materiaal en les te betalen)

PRESENTATIE

www.maestridiscilivigno.it

SKI- & BOARDLESSEN
meer info: zie pagina 24-25 ALL

SKIPAS UPGRADE
• opleg 7 dagen: € 29

MATERIAAL
• skimateriaal 6/7d: € 95
• snowboardmateriaal 6/7d: € 125

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   single kamer: opleg  € 140 (beperkt aantal)
✓   connecting rooms
✓   kamer met mezzanine: opleg € 350

PRIMULA 

lessen Kerst en Nieuwjaar via JOSK (4u/dag/6d): 
• kidsski: K0, K1, K2, K3 : € 180

lessen krokus en pasen 1 + 2 via JOSK (4u/dag/6d): 
• kidsski: K0, K1, K2, K3 : € 180
• volwassenski: N0, N1, N2, N3 : € 180
• snowboard: L0, L1, L2 : € 180

zondag, maandag en donderdag 
de lessen gaan door op Carosello 3000
dinsdag, woensdag en vrijdag 
de lessen gaan door op  Mottolino 



PRIJSTABEL PRIMULA |  BASISPRIJS = VERVOER + HALFPENSION + SKIPAS
 

100
101

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
reizen laagseizoen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€140 p.p.)
opleg             : € 210

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

gratis skibegeleiding  

LIVIGN
O  -   H

OTEL PRIM
ULA

afstand tot Brussel: 851 km 
hoogte: 1.816-2.800 m 
afdaling: 115 km
• 30 km   • 65 km   • 20 km
    6      13          11

kinderski:      ★★★★★
beginners:      ★★★★
gevorderden: ★★★★
après-ski:      ★★★★★  LIVIGNO

www.livigno.eu 
IT

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 12 j. 
(2011)

- 6 j. 
(2017)

KE208 kerst
vr 23.12 - za 31.12 bus 6n 6d. LIV 1.290 1.050 900 580

za 24.12 - za 31.12 auto 7n 6d. LIV 1.100 860 710 390

NI208 nieuwjaar za 31.12 - za 07.01 auto 7n 6d. LIV 1.280 1.030 830 490

TS513 laagseizoen vr 20.01 - zo 29.01 bus 7n 6d. LIV 1.130 - - -

KR323 krokus
vr 17.02 - zo 26.02 bus 7n 6d. LIV 1.280 1.060 910 610

za 18.02 - za 25.02 auto 7n 6d. LIV 1.170 950 800 500

TS561 laagseizoen vr 10.03 - zo 19.03 bus 7n 6d. LIV 1.190 - - -

PA422 pasen 1
vr 31.03 - zo 09.04 bus 7n 6d. LIV 1.160 960 830 290

za 01.04 - za 08.04 auto 7n 6d. LIV 1.050 850 720 100

PA460 pasen 2
vr 07.04 - zo 16.04 bus 7n 6d. LIV 1.220 1.020 870 290

za 08.04 - za 15.04 auto 7n 6d. LIV 1.110 910 760 100



wellness

ligging
• in autovrij centrum
• op wandelafstand van de piste
• 450 m tot Mottolino dalstation
• 2.8 km tot Carosello 3000 dalstation
• uitstekend gratis skibusnetwerk in Livigno
• taxiritten zijn heel goedkoop en handig in Livigno  

(richtprijs € 2 per persoon, per rit)

maaltijden
• verblijf in halfpension
• verzorgd ontbijtbuffet
• steeds culinair keuzemenu met saladebuffet
• fantastische wijnkaart

kamers
• standaard 2-3 persoonskamer (20-22 m2)
• Superior 2-4 persoonskamer (20-24 m2) met balkon
• Juniorsuite 2-3 persoonskamer (28-30 m2)

faciliteiten
• nieuw outdoor zwembad
• volledig vernieuwd wellnesslandschap met 2 relaxing rooms
• trendy hotelbar voor de beste Italian apéro's
• gratis parkeergelegenheid

geen JOSK reisleiding in hotel

Hotel ★★★★ 

www.hotel-concordia.it

zwembad ski bus

KIDS
✓ kinderkortingen tot -16 jaar
✓ familie après-ski tijdens pasen

PRESENTATIE

www.maestridiscilivigno.it

SKI- & BOARDLESSEN
meer info: zie pagina 24-25 ALL

SKIPAS UPGRADE
• opleg 7 dagen: € 29

MATERIAAL
• skimateriaal 6/7d: € 95
• snowboardmateriaal 6/7d: € 125

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   Superior room (2- tot 4 pers.) (20-24 m2)
✓   Junior suite (2- tot 3 pers.) (28-30 m2)

CONCORDIA 

lessen Kerst via JOSK (4u/dag/6d): 
• kidsski: K0, K1, K2, K3 : € 180 

lessen krokus en pasen via JOSK (4u/dag/6d): 
• kidsski: K0, K1, K2, K3 : € 180
• volwassenski: N0, N1, N2, N3 : € 180
• snowboard: L0, L1, L2 : € 180

zondag, maandag en donderdag 
de lessen gaan door op Carosello 3000
dinsdag, woensdag en vrijdag 
de lessen gaan door op  Mottolino 

LAAGSEIZOEN
✓ inclusief skibegeleiding
✓ geen reisleiding voorzien in het hotel



code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 12 j. 
(2011)

- 6 j. 
(2017)

KE209 kerst
vr 23.12 - za 31.12 bus 6n 6d. LIV 1.605 1.120 1.010 740

za 24.12 - za 31.12 auto 7n 6d. LIV 1.415 930 820 550

TS514 laagseizoen vr 20.01 - zo 29.01 bus 7n 6d. LIV 1.430 - - -

TS521 laagseizoen vr 27.01 - zo 05.02 bus 7n 6d. LIV 1.460 - - -

KR324 krokus
vr 17.02 - zo 26.02 bus 7n 6d. LIV 1.690 1.180 1.060 785

za 18.02 - za 25.02 auto 7n 6d. LIV 1.500 990 870 595

TS562 laagseizoen vr 10.03 - zo 19.03 bus 7n 6d. LIV 1.490 - - -

TS575 genietweek 50+ vr 24.03 - zo 02.04 bus 7n 6d. LIV skiër:  1.230 / niet-skiër: 1.010

PA423 pasen 1 
vr 31.03 - zo 09.04 bus 7n 6d. LIV 1.260 950 880 650

za 01.04 - za 08.04 auto 7n 6d. LIV 1.070 760 690 460

PA461 pasen 2
vr 07.04 - zo 16.04 bus 7n 6d. LIV 1.240 930 860 630

za 08.04 - za 15.04 auto 7n 6d. LIV 1.050 740 670 440

opleg superior room 70 60 50 10

opleg junior suite 140 120 100 80

PRIJSTABEL CONCORDIA |  BASISPRIJS = VERVOER + HALFPENSION + SKIPAS
 

102
103

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
reizen laagseizoen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€140 p.p.)
opleg             : € 210

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

gratis skibegeleiding  

LIVIGN
O  -   H

OTEL CON
CORDIA

afstand tot Brussel: 851 km 
hoogte: 1.816-2.800 m 
afdaling: 115 km
• 30 km   • 65 km   • 20 km
    6      13          11

kinderski:      ★★★★★
beginners:      ★★★★
gevorderden: ★★★★
après-ski:      ★★★★★  LIVIGNO

www.livigno.eu 
IT



kidsacties

ligging
• hoogte: 1.918 m
• direct aan zetellift / piste (zwart)
• 1.4 km tot Mottolino dalstation
• 2.5 km tot Carosello 3000 dalstation
• gratis skibus aan hotel

maaltijden
• verblijf in halfpension
• ontbijtbuffet 
• Italiaanse keuken & typische streekgerechten 
• 3-gangen keuzemenu
• 1 x diner met live music
• aangepaste kindermenu’s
• welkomstaperitief met hapjes

kamers
• 2- tot 4-persoonskamers met d./wc, tel.,  

radio en tv, safe, haardroger
• enkele familiekamers beschikbaar 
• 4-persoonskamers steeds met stapelbed
• meeste kamers met balkon

faciliteiten
• binnenzwembad en Finse sauna
• 1 x familie après-ski in Stalet, 1 x terras après-ski
• skiverhuur met skidepot in hotel
• gratis overdekte garage (naast hotel)
• mogelijkheid tot sneeuwscooteren (betalend)
• mogelijkheid tot wijndegustatie (betalend)
• korting in Mottini shops

Hotel ★★★ 

www.hotelpare.it

5
zwembad ski bus 5 pers. kamer

KIDS
✓ kinderkortingen tot -16 jaar
✓ familie après-ski tijdens krokus en pasen

KIDSACTIE PASEN 1 + 2 (info zie p. 25)
✓ kinderen -8 jaar: € 200 verblijf en skipas (bus, materiaal en les te betalen)
✓ kinderen -12 jaar: € 400 verblijf en skipas (bus, materiaal en les te betalen)

PRESENTATIE

www.maestridiscilivigno.it

SKI- & BOARDLESSEN
meer info: zie pagina 24-25 ALL

SKIPAS UPGRADE
• opleg 7 dagen: € 29

MATERIAAL
• skimateriaal 6/7d: € 95
• snowboardmateriaal 6/7d: € 125

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   single kamer: opleg  € 175 (beperkt)

PARÈ 

lessen Kerst via JOSK (4u/dag/6d): 
• kidsski: K0, K1, K2, K3 : € 180 

lessen krokus en pasen via JOSK (4u/dag/6d): 
• kidsski: K0, K1, K2, K3 : € 180
• volwassenski: N0, N1, N2, N3 : € 180
• snowboard: L0, L1, L2 : € 180

zondag, maandag en donderdag 
de lessen gaan door op Carosello 3000
dinsdag, woensdag en vrijdag 
de lessen gaan door op  Mottolino 



PRIJSTABEL PARÈ |  BASISPRIJS = VERVOER + HALFPENSION + SKIPAS
 

104
105

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
reizen laagseizoen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€140 p.p.)
opleg             : € 210

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

gratis skibegeleiding  

LIVIGN
O  -   H

OTEL PARÈ
afstand tot Brussel: 851 km 
hoogte: 1.816-2.800 m 
afdaling: 115 km
• 30 km   • 65 km   • 20 km
    6      13          11

kinderski:      ★★★★★
beginners:      ★★★★
gevorderden: ★★★★
après-ski:      ★★★★★  LIVIGNO

www.livigno.eu 
IT

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 12 j. 
(2011)

- 8 j. 
(2015)

KE210 kerst
vr 23.12 - za 31.12 bus 6n 6d. LIV 1.270 940 875 670

za 24.12 - za 31.12 auto 7n 6d. LIV 1.080 750 685 480

TS522 laagseizoen vr 27.01 - zo 05.02 bus 7n 6d. LIV 1.210 - - -

KR325 krokus
vr 17.02 - zo 26.02 bus 7n 6d. LIV 1.390 1.010 940 730

za 18.02 - za 25.02 auto 7n 6d. LIV 1.280 900 830 620

PA424 pasen 1
vr 31.03 - zo 09.04 bus 7n 6d. LIV 1.170 880 690 390

za 01.04 - za 08.04 auto 7n 6d. LIV 1.060 770 500 200

PA462 pasen 2
vr 07.04 - zo 16.04 bus 7n 6d. LIV 1.265 940 690 390

za 08.04 - za 15.04 auto 7n 6d. LIV 1.155 830 500 200

opleg familiekamer (min. 2 volw. + 2 volbet. kids) 350/week



ski bus wellness aan de piste

ligging
• direct aan zetellift / piste (zwart)
• 1.4 km tot Mottolino dalstation
• 2.5 km tot Carosello 3000 dalstation
• uitstekend gratis skibusnetwerk in Livigno
• taxiritten zijn heel goedkoop en handig in Livigno (richtprijs € 2 per 

persoon, per rit)

maaltijden
• verblijf in halfpension
• verzorgd ontbijtbuffet
• correcte Italiaanse keuken
• keuzemenu met saladebuffet

kamers
• standaard 2- tot 4-persoonskamer (20-22 m2)

faciliteiten
• mini-sauna
• gezellige bar

Hotel ★★★ 

www.hotelloredanalivigno.com

KIDS
✓ familie après-ski tijdens krokus
✓ kinderski K0-1-2-3

PRESENTATIE

www.maestridiscilivigno.it

SKI- & BOARDLESSEN
meer info: zie pagina 24-25 ALL

SKIPAS UPGRADE
• opleg 7 dagen: € 29

MATERIAAL
• skimateriaal 6/7d: € 95
• snowboardmateriaal 6/7d: € 125

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   dubbel kamer in single gebruik (DSU): 
       opleg  € 175

LOREDANA 

lessen schoolvakanties via JOSK (4u/dag/6d): 
• kidsski: K0, K1, K2, K3 : € 180
• volwassenski: N0, N1, N2, N3 : € 180
• snowboard: L0, L1, L2 : € 180

zondag, maandag en donderdag 
de lessen gaan door op Carosello 3000
dinsdag, woensdag en vrijdag 
de lessen gaan door op  Mottolino 



code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 12 j. 
(2011)

- 6 j. 
(2017)

ST502 student vr 03.02 - zo 12.02 bus 7n 7d. LIV 990 - - -

KR326 krokus
vr 17.02 - zo 26.02 bus 7n 6d. LIV 1.170 980 870 560

za 18.02 - za 25.02 auto 7n 6d. LIV 980 790 680 370

PA425 pasen 1
vr 31.03 - zo 09.04 bus 7n 6d. LIV 1.010 860 760 540

za 01.04 - za 08.04 auto 7n 6d. LIV 820 670 570 350

PRIJSTABEL LOREDANA |  BASISPRIJS = VERVOER + HALFPENSION + SKIPAS
 

106
107

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
opleg             : € 210

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15 
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

LIVIGN
O  -   H

OTEL LOREDAN
A

afstand tot Brussel: 851 km 
hoogte: 1.816-2.800 m 
afdaling: 115 km
• 30 km   • 65 km   • 20 km
    6      13          11

kinderski:      ★★★★★
beginners:      ★★★★
gevorderden: ★★★★
après-ski:      ★★★★★  LIVIGNO

www.livigno.eu 
IT



5
5 pers. kamer volpensionaan de piste

ligging
• hoogte: 1.883 m
• gelegen op wandelafstand (100 m) van liften en pisten

maaltijden
• verblijf in volpension
• lunch bij aankomst voor busreizigers
• zeer verzorgd Italiaans ontbijtbuffet
• typisch Italiaans 3-gangen keuzemenu  

met salad-buffet
• ’s middags mogelijkheid tot lunchpakket
• 1 x typisch Lombardia diner met traditionele  

streekspecialiteiten, 1 x typisch Trentino diner,  
1 x Pizza Party voor de kinderen (incl. frisdranken)

• grote wijnkeuze in wijnstube
• wijndegustatie mogelijk (€ 15 p.p.)
• welkomstaperitief
• kindermenu

kamers
• mooie kamers met d./wc, telefoon, tv,  

haardroger, safe en balkon
• opleg voor deluxe room
• 5-persoonskamers mogelijk 

faciliteiten
• binnenzwembad en verwarmd buitenzwembad
• gratis gebruik nieuw wellness & spa center 
• dagelijks 'Happy Hour' tijdens après-ski  

in hotelbar
• mogelijkheid tot sneeuwscooteren (betalend)
• overdekte garage (betalend : € 40 / week | KE & NI : € 80 / week)

Hotel ★★★★ 

www.hotel-dellealpi.com

zwembad

KIDS
✓ steeds JOSK kinderanimatie tijdens vakantieweken (info zie p. 26)
✓ kinderkortingen tot -16 jaar
✓ zeer ruime kinderspeelruimte

KIDSACTIE PASEN 1 + 2 (info zie p. 25)
✓ kinderen -8 jaar: € 100 verblijf en skipas (bus, materiaal en les te betalen)

PRESENTATIE

www.scuolasci-tonalepresena.it

SKILESSEN
meer info: zie pagina 24-25

SKIPAS UPGRADE
• opleg 7 dagen: € 25

✓ 6d. Tonale - Pontedilegno

MATERIAAL
• skimateriaal 6/7d: € 95
• snowboardmateriaal 6/7d: € 120

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   single kamer: opleg  € 150 (aantal beperkt)

DELLE ALPI 

kidsski schoolvakanties (4u/dag/6d): 
• K0 i.s.m. lokale skischool : € 180 
• K1, K2, K3 via JOSK : € 180

alps & wellness

KIDS

Suite Cercen

Deluxe

Comfort



PRIJSTABEL DELLE ALPI |  BASISPRIJS = VERVOER + VOLPENSION + SKIPAS
 

afstand tot Brussel: 979 km 
hoogte: 1.155-3.016 m 
afdaling: 100 km
• 22 km   • 63 km   • 15 km
    4      19          7

kinderski:      ★★★★
beginners:      ★★★★★
gevorderden: ★★★
après-ski:      ★★★★  

108
109

PASSO TONALE
www.passotonale.it 

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
opleg             : € 400

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

kinderanimatie     

PASSO TON
ALE  -   H

OTEL DELLE ALPI
IT

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 8 j. 
(2015)

KE211 kerst
za 24.12 - vr 30.12 auto 6n 6d. TON 1.040 820 470
7 e nacht in volpension | check-out: za 31.12 110 90 60

NI209 nieuwjaar
za 31.12 - vr 06.01 auto 6n 6d. TON 1.330 1.040 650
7 e nacht in volpension | check-out: za 07.01 150 120 90

KR327 krokus
vr 17.02 - zo 26.02 bus 7n 6d. TON 1.370 1.130 770

za 18.02 - za 25.02 auto 7n 6d. TON 1.260 1.020 660

TS573 kidsweek za 18.03 - za 25.03 auto 7n 6d. TON 860 - 100

PA426 pasen 1

vr 31.03 - za 08.04 bus 6n 6d. TON 1.010 810 290

za 01.04 - vr 07.04 auto 6n 6d. TON 900 700 100
7 e nacht in volpension | check-out: za 08.04 80 60 -

PA463 pasen 2 za 08.04 - za 15.04 auto 7n 6d. TON 720 540 100

deluxe room kerst en nieuwjaar 250 200 150

deluxe room 150 120 90



wellness hotelshuttle fitness

ligging
• hoogte: 1.400 m
• topligging in Folgarida op wandelafstand (150 m) van blauwe piste
• gratis shuttle naar skilift (1 km)

maaltijden
• verblijf in 3/4 pension, van 15u tot 17u merenda
• heel lekker en uitgebreid ontbijtbuffet
• candellight diner:  

saladbuffet en anti-pasta buffet, 3-gangen keuzemenu 
• 1 x per week typical Trentino diner
• uitstekende keuken, scoort heel hoog
• opgenomen in Michelingids
• ruime wijnkeuze

kamers
• prijs op basis van romantik (20-22 m²)  

of comfort (23-25 m²) room, 2 pers.
• mooi ingerichte kamers, voorzien van balkon,  

telefoon, tv, safe, minibar, badkamer met douche,  
haardroger

faciliteiten
• zeer modern Wellness Centre  

(Hydro-massage, Finse Sauna, Vitarium, Turks stoombad, 
 Kneipp therapie)

• mooi zwembad gebouwd met natuursteen
• tegen betaling: solarium, schoonheidsbehandelingen en massages 

(Beauty en Massage Centre)
• Technogym fitness area
• gezellige hotellounge ‘Stube la Cort’

Alphotel ★★★★ 

www.hoteltaller.it 

zwembad

KIDS
✓ kinderkortingen tot -14 jaar
✓ zeer interessante kinderprijzen

KIDSACTIE PASEN 1 (info zie p. 28)
✓ kinderen -6 jaar: € 100 verblijf en skipas (bus, materiaal en les te betalen)

PRESENTATIE

www.scuolascifolgarida.com

SKILESSEN
meer info: zie pagina 24-25

SKIPAS UPGRADE
• opleg 7 dagen: € 25

✓ skipas Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta
 (Folgarida-Marilleva,  

Madonna di Campiglio en Pinzolo)

MATERIAAL
• skimateriaal 6/7d: € 100
• snowboardmateriaal 6/7d: € 110

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   single kamer: opleg  € 150 (berperkt aantal)
✓   suites mogelijk mits opleg

TALLER 

kidsski krokus & pasen 1 (4u/dag/6d): 
• K0 enkel via lokale skischool (betalend)
• K1, K2, K3 via JOSK: € 180

KIDS



PRIJSTABEL TALLER |  BASISPRIJS = VERVOER + ¾ PENSION + SKIPAS
 

afstand tot Brussel: 1.080 km 
hoogte: 1.155-3.016 m 
afdaling: 145 km
• 5 km   • 63 km   • 31 km
    16      32          7

kinderski:      ★★★★
beginners:      ★★★
gevorderden: ★★★★★
après-ski:      ★★★★  

110
111

FOLGARIDA
www.campigliodolomiti.it 
www.dolomitibrenta.it 
www.valdisole.net 

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
reizen laagseizoen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€140 p.p.)
opleg             : € 210

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

gratis skibegeleiding  

FOLGARIDA  -   ALPH
OTEL TALLER

IT

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 14 j. 
(2009)

- 12 j. 
(2011)

- 6 j. 
(2017)

TS515 laagseizoen vr 20.01 - zo 29.01 bus 7n 6d. BRENTA 1.200 - - -

TS536 laagseizoen vr 03.02 - zo 12.02 bus 7n 6d. BRENTA 1.340 - - -

KR328 krokus
vr 17.02 - zo 26.02 bus 7n 6d. BRENTA 1.430 1.160 930 490

za 18.02 - za 25.02 auto 7n 6d. BRENTA 1.320 1.050 820 380

TS553 laagseizoen vr 03.03 - zo 12.03 bus 7n 6d. BRENTA 1.290 - - -

PA427 pasen 1
vr 31.03 - za 08.04 bus 6n 6d. BRENTA 1.050 860 750 290

za 01.04 - vr 07.04 auto 6n 6d. BRENTA 940 750 640 100
extra 7 e nacht in ¾ pension | check-out: za 08.04 80 70 50

suite 175 70 50 -



 

• groot aanbod aan shortski’s met 
Dreaming Class 
(zie p. 123)

• genietweek 50+ in Hotel Almhof 
met aangepast programma voor de 
niet-skiërs

• privéles steeds mogelijk  
bij skischool Galtür

• partner van de HUBER hotels, de 
absolute top  
van het Paznauntal

• perfecte skibusverbinding  
tussen Galtür en Ischgl

• Ischgl wordt weleens het Ibiza van 
de Alpen genoemd:  
kom het beleven!

www.galtuer.com

hoogte: 1.580-2.300 m
afdaling: 40 km
blauw: 6 km • rood: 24 km • zwart: 10 km

 2  2   6

kinderski:  ★★★★★
beginners:  ★★★★★
gevorderden:  ★★★★
après-ski:  ★★★★  

afstand tot Brussel: 844 km

Galtür

Oostenrijk op z'n best
  JOSK reizen en de HUBER hotels zijn reeds vele jaren een 

geslaagde combinatie

  2 tophotels op de piste van Galtür

  2 tophotels in het centrum van Galtür

  vlotte verbinding Galtür - Ischgl met skibus (10km) of taxi

  Galtür: gezellig familiegebied

  Ischgl: 238 km skiplezier en après-skiplezier

  verschillende skipascombinaties mogelijk

  ruim aanbod aan shortski's, steeds met Dreaming Class

  3 kidsweken

  volledige dag opvang kids mogelijk (enige gebied waar dit kan)

  uitstekende samenwerking met skischool Galtür



 

Oostenrijk | Silvretta Paznaun

Ischgl-Galtür

www.ischgl.com

hoogte: 1.377-2.872 m
afdaling: 238 km
blauw: 47 km • rood: 142 km • zwart: 49 km

 7  25   9

kinderski:  ★★★★
beginners:  ★★★★
gevorderden:  ★★★★★
après-ski:  ★★★★★  

afstand tot Brussel: 835 km

113Ischgl Galtür   112
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Hotel Wirlerhof ****        

Hotel Almhof ****S         

Alpenresort Fluchthorn **** 2 km      

Hotel Rössle ****S  2 km     

Ischgl-Galtür
BIG 5

KRONPLATZ - ARABBA - VAL DI FIEMME - ISCHGL

Ischgl



5
5. pers. kamer fitness aan de piste

ligging
• hoogte: 1.635 m
• gelegen aan de voet van de piste van Galtür, 
• skibus naar Ischgl vlak voor de deur 

(startplaats skibus = altijd plaats)
• zeer vlotte verbinding naar Ischgl (11 km)

maaltijden
• verblijf in halfpension
• zeer uitgebreid ontbijtbuffet met biohoek
• zeer fijn 4-gangen keuzemenu met saladebuffet
• ruime openingsuren restaurant
• 1 x galadiner
• aparte kindermenu

kamers
• ruime 2- tot 4-persoonskamers met d./wc, tel., tv, radio, haardroger, 

badmantel, balkon
• 5 persoonskamers met opleg, zie kamerupgrade

faciliteiten
• luxe wellnesscenter met o.a.  

zwembad, sauna’s, baden en whirlpool
• tegen betaling: solarium, massages,  

schoonheidsbehandelingen
• eigen gezellige après-skibar 'Huber-Stadl'
• skiverhuur gelegen naast het hotel

Hotel ★★★★ 

www.huber-hotels.at

zwembad

KIDS
✓ eigen rolbandje kinderski
✓ opvang in volpension mogelijk (betalend & vooraf door te geven)
KIDSACTIE PASEN 1 + 2 (info zie p. 28)
✓ kinderen -8 jaar: € 100 verblijf en skipas (materiaal en les te betalen)
 Opm.: niet geldig bij 3 kinderen - 8 jaar, 1 kind dient prijs -14 jaar te betalen

PRESENTATIE

www.schischule-galtuer.at

SKI- & BOARDLESSEN
meer info: zie pagina 24-25 ALL

SKIPAS UPGRADE
• 4 + 2 : ➔ 6d. Ischgl: opleg € 33
• 4 + 2 : ➔ 7d. Ischgl: opleg € 58

upgrade skipas ter plaatse is niet mogelijk

MATERIAAL
• skimateriaal 6/7d: € 130 | -16 j. : € 90
• snowboardmateriaal 6/7d: € 140

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   5-persoonskamers (TYPE 501) : opleg  € 300
 bestaat uit: 1x type 300 & 1x type 200 (Grand Lit)

✓   single kamer : opleg € 150

 

WIRLERHOF 

skilessen kerst, krokus & pasen 1 + 2 (4u/dag/6d): 
• Tokki sneeuwclub (°2019) : € 275 (inclusief materiaal)
 (enkel tijdens krokus en pasen)
• kidsski: K0, K1, K2, K3 : € 180
• volwassenski: N0, N1, N2, N3 : € 180

De skilessen zijn gekoppeld aan het standaard skipas 4+2.
• 4 dagen Galtür
• 2 dagen Ischgl: o.v. 3e en 4e skidag

alpenromantik

Kinderopvang
• opvang voor de les: 9.00 -10.00u 
• middagopvang met lunch
• opvang na de les: 15.30-16.30u - 

 ✓   2 dagen € 60
 ✓   4 dagen € 120 
 ✓   6 dagen € 180

!opvang dient u bij boeking door te geven, kan niet ter plaatse geboekt worden.



code periode data vervoer nachten skipas volw. - 14 j. 
(2009)

- 8 j. 
(2015)

KE212 kerst
za 24.12 - vr 30.12 auto 6n 4+2 1.335 941 570

   extra 7 e nacht in halfpension | check-out: za 31.12 170 120 80

KR329 krokus za 18.02 - za 25.02 auto 7n 4+2 1.605 1.296 635  

PA428 pasen 1
za 01.04 - vr 07.04 auto 6n 4+2 1.255 741 100

   extra 7 e nacht in halfpension | check-out: za 08.04 150 100 -

PA464 pasen 2
za 08.04 - vr 14.04 auto 6n 4+2 1.198 721 100

   extra 7 e nacht in halfpension | check-out: za 15.04 150 100 -

PRIJSTABEL WIRLERHOF |  BASISPRIJS = VERVOER + HALFPENSION + SKIPAS
 

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143
data auto: check-in en check-out

middagopvang in volpension (supplement)  
kinderanimatie     

AT
ISCH

GL - GALTÜR  -   H
OTEL W

IRLER H
OF

114
115

afstand tot Brussel: 844 km 
hoogte: 1.580-2.300 m 
afdaling: 40 km
• 6 km   • 24 km   • 10 km
    2      2          6

kinderski:      ★★★★★
beginners:      ★★★★★
gevorderden: ★★★★
après-ski:      ★★★★  GALTÜR

www.galtuer.com 
info Ischgl: zie pag. 115



4
wellness 4. pers. kamer op de piste

ligging
• hoogte: 1.635 m
• gelegen op de piste van Galtür, 
• skibus naar Ischgl op 50m van het hotel  

(startplaats skibus = altijd plaats)
• zeer vlotte verbinding naar Ischgl (11 km)

maaltijden
• verblijf in halfpension
• zeer uitgebreid ontbijtbuffet met biohoek
• zeer fijn 4-gangen keuzemenu met saladebuffet
• ruime openingsuren restaurant
• 1 x galadiner
• apart kinderbuffet

kamers
• ruime 2- tot 4-persoonskamers met d./wc, tel., tv, radio, haardroger, 

badmantel, balkon
• geen 5-persoonskamers mogelijk

faciliteiten
• luxe wellnesscenter met o.a.  

zwembad, sauna’s, baden en whirlpool
• tegen betaling: solarium, massages,  

schoonheidsbehandelingen
• eigen gezellige après-skibar 'Panorama-Tenne'
• skiverhuur gelegen onderaan de piste

Hotel ★★★★S 

www.huber-hotels.at

zwembad

KIDS
✓ eigen rolbandje kinderski
✓ opvang in volpension mogelijk (betalend)
KIDSACTIE PASEN 1 + 2 (info zie p. 28)
✓ kinderen -8 jaar: € 100 verblijf en skipas (materiaal en les te betalen)

PRESENTATIE

www.schischule-galtuer.at

SKILESSEN
meer info: zie pagina 24-25 ALL

SKIPAS UPGRADE
• 4 + 2 : ➔ 6d. Ischgl: opleg € 33
• 4 + 2 : ➔ 7d. Ischgl: opleg € 58
• 6d. Ischgl : ➔ 7d. Ischgl: opleg € 25
upgrade skipas ter plaatse is niet mogelijk

MATERIAAL
• skimateriaal 6/7d: € 130 | -16 j. : € 90
• snowboardmateriaal 6/7d: € 140

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   single kamer : opleg € 150

ALMHOF 

skilessen kerst, krokus & pasen 1 + 2 (4u/dag/6d): 
• Tokki sneeuwclub (°2019) : € 275 (inclusief materiaal) 

(enkel tijdens krokus en pasen)
• kidsski: K0, K1, K2, K3 : € 180
• volwassenski: N0, N1, N2, N3 : € 180

De skilessen zijn gekoppeld aan het standaard skipas 4+2.
• 4 dagen Galtür
• 2 dagen Ischgl: o.v. 3e en 4e skidag

panorama

Kinderopvang
• opvang voor de les: 9.00 -10.00u 
• middagopvang met lunch
• opvang na de les: 15.30-16.30u - 

 ✓   2 dagen € 60
 ✓   4 dagen € 120 
 ✓   6 dagen € 180

!opvang dient u bij boeking door te geven, kan niet ter plaatse geboekt worden.



code periode data vervoer nachten skipas volw. - 14 j. 
(2009)

- 8 j. 
(2015)

KE213 kerst
za 24.12 - vr 30.12 auto 6n 4+2 1.405 1.001 610
extra 7 e nacht in halfpension | check-out: za 31.12 180 130 90

TS516 genietweek 50+ za 21.01 - zo 29.01 bus 6n 6d. ISCHGL skiër: 1.501 / niet-skiër: 1.160

KR330 krokus za 18.02 - za 25.02 auto 7n 4+2 1.665 1.201 670

PA429 pasen 1
za 01.04 - vr 07.04 auto 6n 4+2 1.345 781 100
extra 7 e nacht in halfpension | check-out: za 08.04 160 110 -

PA465 pasen 2
za 08.04 - vr 14.04 auto 6n 4+2 1.288 761 100
extra 7 e nacht in halfpension | check-out: za 15.04 160 110 -

PRIJSTABEL ALMHOF |  BASISPRIJS = VERVOER + HALFPENSION + SKIPAS
 

data auto: check-in en check-out
reizen laagseizoen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€140 p.p.)

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
opleg skipas - 60 jaar (1963) genietweek 50+: € 50
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

middagopvang in volpension (supplement)  
gratis skibegeleiding  

AT
ISCH

GL - GALTÜR  -   H
OTEL ALM

H
OF

116
117

afstand tot Brussel: 844 km 
hoogte: 1.580-2.300 m 
afdaling: 40 km
• 6 km   • 24 km   • 10 km
    2      2          6

kinderski:      ★★★★★
beginners:      ★★★★★
gevorderden: ★★★★
après-ski:      ★★★★  GALTÜR

www.galtuer.com 
info Ischgl: zie pag. 115



www.huber-hotels.at

KIDSWEKEN GALTÜR
PRESENTATIE HOTELS EN SKIGEBIED ZIE P. 114 - 119

VOORBEELD DAGINDELING

9u - 10u :
mogelijkheid tot nemen van kinderopvang
9u45 - 10u :
verzamelen bovenaan Alpkogelbahn, 
aan de vlaggen van JOSK
10u:
start alle lessen JOSK
12u :
einde voormiddagles JOSK (bovenaan Alpkogelbahn)
12u - 13u30 :
middagpauze waarbij de kinderen opgevangen worden door de ouders
of kinderopvang in volpension nemen
13u30 :
start alle lessen JOSK (bovenaan Alpkogelbahn)
15u30 :
einde les JOSK (bovenaan Alpkogelbahn)
15u30 - 16u30 :
mogelijkheid tot nemen van kinderopvang

KIDS
✓ kidsparty
✓ kidsweek 2 :TOKKI sneeuwclub (3j | °2019) 
✓ kinderski vanaf 4 jaar (°2018)
✓ kinderskipark met eigen rolbandje

Kidsactie
kinderen -8 jaar: € 100 (verblijf + skipas)
opm.Wirlerhof: niet geldig bij 3 kinderen -8 jaar, 
                           1 kind dient prijs -14 jaar te betalen

www.schischule-galtuer.at

SKILESSEN
meer info: zie pagina 24-25

SKIPAS UPGRADE
• 6d. Galtür : ➔ 6d. Ischgl: opleg € 130
• 6d. Galtür ➔ 4d. + 2d. : opleg € 102

upgrade skipas ter plaatse is niet mogelijk

MATERIAAL
• skimateriaal 6/7d: € 130 | -16 j. : € 90
• snowboardmateriaal 6/7d: € 140

KAMERUPGRADE  
(OP AANVRAAG)
✓   Wirlerhof 5-persoonskamers : 
       opleg € 300
     1x type 300 & 1x type 200 (Grand Lit)

✓   single kamer : opleg € 150

• Kidsweek 2: Tokki sneeuwclub (°2019) via JOSK :  
€ 275 (incl. materiaal)

• enkel K0 en K1 via JOSK : € 180

De skilessen gaan 6 dagen door in Galtür. 
Aanvang van de lessen = dag na aankomst.

Kinderopvang
• opvang voor de les: 9.00 -10.00u 
• middagopvang met lunch
• opvang na de les: 15.30-16.30u - 

 ✓   2 dagen € 60
 ✓   4 dagen € 120 
 ✓   6 dagen € 180

!opvang dient u bij boeking door te geven, kan niet ter plaatse geboekt worden.

KIDS



  rustig reizen buiten de schoolvakanties

  Nederlandstalige JOSK begeleiding (reisleiding, skimonitoren, opvang)

  Galtür is een echt familieskigebied

  hotels gelegen op de piste van Galtür

  mogelijkheid tot middagopvang in volpension 

  hotels met zwembad

  skidiploma en medaille voor de skiërtjes

  geschenk voor alle kids

  1 x kinder-après-ski

middagopvang in volpension (supplement)  
TOKKI Sneeuwclub  

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143
data auto: check-in en check-out

 
PRIJSTABEL KIDSWEKEN ALMHOF  |  BASISPRIJS = HALFPENSION + SKIPAS

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 8 j. (2015)

TS526 kidsweek 1 (februari)
za 28.01 - vr 03.02 auto 6n 6d. GALTÜR 1.220 100
extra 7 e nacht in halfpension | check-out: za 04.02 170 -

TS557 kidsweek 2 (maart)
zo 05.03 - za 11.03 auto 6n 6d. GALTÜR 1.220 100

  extra 7 e nacht in halfpension | check-out: zo 12.03 170 -

TS566 kidsweek 3 (maart)
za 11.03 - vr 17.03 auto 6n 6d. GALTÜR 1.220 100
extra 7 e nacht in halfpension | check-out: za 18.03 170 -

PRIJSTABEL KIDSWEKEN WIRLERHOF  |  BASISPRIJS = HALFPENSION + SKIPAS
 

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 8 j. (2015)

TS525 kidsweek 1 (februari)
za 28.01 - vr 03.02 auto 6n 6d. GALTÜR 1.160 100
extra 7 e nacht in halfpension | check-out: za 04.02 160 -

TS556 kidsweek 2 (maart)
zo 05.03 - za 11.03 auto 6n 6d. GALTÜR 1.160 100

  extra 7 e nacht in halfpension | check-out: zo 12.03 160 -

TS565 kidsweek 3 (maart)
za 11.03 - vr 17.03 auto 6n 6d. GALTÜR 1.160 100
extra 7 e nacht in halfpension | check-out: za 18.03 160 -

ISCHGL-GALTÜR
Oostenrijk | Silvretta Paznaun AT

GALTÜR  -   KIDSW
EKEN GALTÜR

118
119



ski buswellnesszwembad

ligging
• hoogte: 1.635 m
• Fluchthorn & Rössle in centrum van Galtür
• skibus naar Ischgl vlak voor de deur 
• zeer vlotte verbinding naar Ischgl (9 km)

maaltijden
• verblijf in halfpension
• zeer uitgebreid ontbijtbuffet met biohoek
• zeer fijn 4-gangen keuzemenu met saladebuffet
• ruime openingsuren restaurant
• 1 x galadiner
• fluchthorn: aparte kindermenu’s

kamers
• ruime 2- tot 5-persoonskamers met d./wc, tel., tv, radio, haardroger, 

badmantel, balkon

Alpenresort ★★★★ 

KIDS
✓ steeds JOSK kinderanimatie tijdens vakantieweken (Fluchthorn | info zie p. 26)
✓ eigen rolbandje kinderski
✓ opvang in volpension mogelijk (betalend)

PRESENTATIE

SKILESSEN
meer info: zie pagina 24-25

SKIPAS UPGRADE
• 4 + 2 : ➔ 6d. Ischgl: opleg € 33
• 4 + 2 : ➔ 7d. Ischgl: opleg € 58

upgrade skipas ter plaatse is niet mogelijk

MATERIAAL
• skimateriaal 6/7d: € 130 | -16 j. : € 90
• snowboardmateriaal 6/7d: € 140

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   single kamer : opleg € 150
✓   Fluchthorn : upgrade suite met apart slaapgedeelte 
        : opleg € 70 / nacht

FLUCHTHORN 

skilessen schoolvakanties (skiles 4u/dag/6d): 
• Tokki sneeuwclub (°2019) : € 275 (inclusief materiaal) 

(enkel tijdens krokus en pasen)
• kidsski: K0, K1, K2, K3 : € 180
• volwassenski: N0, N1, N2, N3 : € 180

De skilessen zijn gekoppeld aan het standaard skipas 4+2.
• 4 dagen Galtür
• 2 dagen Ischgl: o.v. 3e en 4e skidag

Hotel ★★★★s 

www.huber-hotels.at
RÖSSLE 

Gourmet

faciliteiten
• luxe wellnesscenter met o.a.  

zwembad, sauna’s, baden en whirlpool
• tegen betaling: solarium, massages,  

schoonheidsbehandelingen
• skiverhuur gelegen vlak naast hotel

www.huber-hotels.at

zwembad wellness

5
5 pers. kamer

www.schischule-galtuer.at

skibus

FZ Edelweiss

DZ Alpin

ALL

Kinderopvang
• opvang voor de les: 9.00 -10.00u 
• middagopvang met lunch
• opvang na de les: 15.30-16.30u - 

 ✓   2 dagen € 60
 ✓   4 dagen € 120 
 ✓   6 dagen € 180

opvang dient u bij boeking door te geven, kan niet ter plaatse geboekt worden.



PRIJSTABEL RÖSSLE |  BASISPRIJS = HALFPENSION + SKIPAS
 

PRIJSTABEL FLUCHTHORN |  BASISPRIJS = HALFPENSION + SKIPAS
 

afstand tot Brussel: 844 km 
hoogte: 1.580-2.300 m 
afdaling: 40 km
• 6 km   • 24 km   • 10 km
    2      2          6

kinderski:      ★★★★★
beginners:      ★★★★★
gevorderden: ★★★★
après-ski:      ★★★★  GALTÜR

www.galtuer.com 
info Ischgl: zie pag. 115

data auto: check-in en check-outgeen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

middagopvang in volpension (supplement)  
kinderanimatie  

AT
GALTÜR  -   H

OTEL FLUCH
TH

ORN & H
OTEL RÖSSLE

120
121

data auto: check-in en check-outgeen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

middagopvang in volpension (supplement)  

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 14 j. 
(2009)

- 8 j. 
(2015)

KE214 kerst
za 24.12 - vr 30.12 auto 6n 4+2 1.245 881 520

 extra 7 e nacht in halfpension | check-out: za 31.12 160 100 80

KR331 krokus za 18.02 - za 25.02 auto 7n 4+2 1.485 1.071 580  

PA430 pasen 1
za 01.04 - vr 07.04 auto 6n 4+2 1.185 701 100

 extra 7 e nacht in halfpension | check-out: za 08.04 130 90 --

PA466 pasen 2
za 08.04 - vr 14.04 auto 6n 4+2 1.098 671 100

 extra 7 e nacht in halfpension | check-out: za 15.04 120 80 -

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 14 j. 
(2009)

- 8 j. 
(2015)

KR332 krokus za 18.02 - za 25.02 auto 7n 4+2 1.665 1.201 760

PA431 pasen 1
za 01.04 - vr 07.04 auto 6n 4+2 1.225 771 100
extra 7 e nacht in halfpension | check-out: za 08.04 160 110 -



6
HIGH & NORDIC

5
PISTENPARADIJS

4
HELDENRIJK

3
ACTIONPARK

2
AVONTURENLAND

1
DWERGENWERELD

SILVAPARK - GALTÜR WEEKPROGRAMMA 
» STEMPELSPEL “SIGGI’S BUCHSTABENSUCHE”
» INTERSPORT WOLFART PREMIUM SKITEST

» ROCKERSKI-TESTDAG SPORT WALTER

» SKIWEDSTRIJD VOOR VOLWASSENEN

» SKIWEDSTRIJD VOOR KINDEREN

» » SPEEDRUN MET FOTO

» RAUCH-GEZINSRACE

» NACHTELIJK SKIËN

» GUIDING PIEPS

» VATDUIGRACE

» INDIANENDAG

» ZEINISTREFF

» NIGHTSKISHOW

» » GUIDING PIEPS



SHORTSKI'S ISCHGL

afstand tot Brussel: 844 km 
hoogte: 1.377-2.872 m 
afdaling: 238 km
• 47 km • 142 km • 49 km

 7  25   9

KAMERUPGRADE  
(OP AANVRAAG)
• single kamer: 
 opleg  € 40/nacht (beperkt)

www.galtuer.com 
www.ischgl.com

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: short 20%
data bus: afreis en thuiskomst in België
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

SKIPAS UPGRADE
• steeds Silvretta skipas  

(inclusief Ischgl, Galtür, Kappl & See)

MATERIAAL
• skimateriaal 3d: € 80 | -14j : € 60
• skimateriaal 4d: € 95 | -14j : € 70
• snowboardmateriaal 3d: € 90
• snowboardmateriaal 4d: € 105

www.schischule-galtuer.at

SKIPAKKET SHORTSKI
skilessen enkel mogelijk via lokale skischool

ligging
• hoogte: 1.635 m
• Wirlerhof & Almhof op de piste van Galtür,  

Fluchthorn in centrum van Galtür
• skibus naar Ischgl vlak voor de deur (11 km) 

(startplaats skibus = altijd plaats)

PRESENTATIE (meer info zie p. 112-123)

maaltijden
• verblijf in halfpension
• ontbijt bij aankomst inclusief
• zeer uitgebreid ontbijtbuffet met biohoek
• zeer fijn 4-gangen keuzemenu met saladebuffet
• ruime openingsuren restaurant
• aparte kindermenu’s

PRIJSTABEL SHORTSKI VAKANTIEWEKEN |  BASISPRIJS = VERVOER + HALFPENSION + SKIPAS 

AT
GALTÜR  -  ISCH

GL  |  SH
ORTSKI'S

122
123

PRIJSTABEL SHORTSKI LAAGSEIZOEN |  BASISPRIJS = VERVOER + HALFPENSION + SKIPAS
 

code periode data vervoer nachten skipas hotel volw.

SH502 short december do 08.12 - ma 12.12 DREAM 2n 3d. ISCHGL Fluchthorn (Rössle) 820

SH519 short februari do 02.02 - ma 06.02 DREAM 2n 3d. ISCHGL Wirlerhof - Almhof 890

SH522 short februari vr 10.02 - di 14.02 DREAM 2n 3d. ISCHGL Fluchthorn (Rössle) 890

SH524 short februari zo 12.02 - vr 17.02 DREAM 3n 4d. ISCHGL Fluchthorn (Rössle) 1.078

SH526 short februari wo 15.02 - zo 19.02 DREAM 2n 3d. ISCHGL Fluchthorn (Rössle) 890

SH531 short maart do 02.03 - ma 06.03 DREAM 2n 3d. ISCHGL Wirlerhof - Almhof 890

SH543 short maart do 16.03 - ma 20.03 DREAM 2n 3d. ISCHGL Wirlerhof - Almhof 890

SH544 short maart za 18.03 - do 23.03 DREAM 3n 4d. ISCHGL Fluchthorn (Rössle) 1.038

SH545 short maart di 21.03 - zo 26.03 DREAM 3n 4d. ISCHGL Fluchthorn (Rössle) 1.038

SH548 short maart ma 27.03 - vr 31.03 DREAM 2n 3d. ISCHGL Wirlerhof - Almhof 880

SH550 short maart wo 29.03 - zo 02.04 DREAM 2n 3d. ISCHGL Wirlerhof - Almhof 880

code periode data vervoer nachten skipas hotel volw. - 14 j. 
(2009)

- 8 j. 
(2015)

SH202 short kerst vr 23.12 - wo 28.12 DREAM 3n 4d. ISCHGL Wirlerhof - Almhof 1.130 890 660

SH211 short nieuwjaar di 03.01 - zo 08.01 DREAM 3n 4d. ISCHGL Wirlerhof - Almhof 1.138 895 660



4
4 pers. kamerski bus fitness

ligging
• hoogte: 1.300 m
• Vorderlanersbach: op 850 m van de lift  

Rastkogel en op 700 m van de lift Eggalm
• skibus stopt voor de deur

maaltijden
• verblijf in halfpension
• ontbijt bij aankomst shortski’s
• middagmaal bij aankomst busreizigers
• zeer uitgebreid ontbijtbuffet
• 4-gangen keuzemenu met saladebuffet
• zeer lekkere en verzorgde keuken
• heel gezellig restaurant
• jausen inclusief 

kamers
• 2- tot 4-persoonskamers met douche/wc,  

badmantel, haardroger, telefoon en radio, tv, safe en balkon
• voorzien kamertype: Juniorsuite Vogelnest/Alpenstern (30-35 m²)

faciliteiten
• Family wellness- en relaxcenter  

met o.m. Finse sauna, Turks dampbad, Tiroolse zweethut, zoutgrot, 
ontspanningsdouches, warmtebanken, voetbaden...

• rooftop wellness: wirlpool, panorama Finse sauna, krauter sauna, 
relax ruimte, ontspanningsdouches,...

• verwarmd buiten zwembad
• tegen betaling: massages en solarium
• zeer moderne fitnessruimte
• knappe bar en schitterende lounge

Hotel ★★★★S 

www.tirolerhof-tux.at

zwembad

KIDS
✓ JOSK kinderanimatie tijdens krokus en pasen 1 (info zie p. 26)
✓ kinderkortingen tot -16 jaar
✓ kindvriendelijk hotel
✓ kinderspeelruimte 
✓ kinderfilm na het avondmaal

PRESENTATIE

www.skischule-tuxertal.at
www.luggis-skischule.at

SKILESSEN
meer info: zie pagina 24-25

SKIPAS UPGRADE
• opleg 7 dagen: € 41

✓ shortski's herfst: 4d. Hintertux gletsjer
✓ andere shortski's: Zillertal Superskipas 

(Hintertux gletsjer steeds inclusief)

MATERIAAL
• skimateriaal 3d: € 65
• skimateriaal 4d: € 80
• skimateriaal 6/7d: € 100
• snowboardmateriaal 3d: € 85
• snowboardmateriaal 4d: € 100
• snowboardmateriaal 6/7d: € 125

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   single kamer:  
       weekreizen : opleg  € 140 
       shortski's: opleg  € 40 / nacht
✓   Junior Suite Alpin/Berglust (35m2 | 1-4 pers.) : opleg  € 280
✓   Family appartment (50m2 | 3-5 pers.): opleg  € 280

TIROLERHOF 

kidsski krokus & pasen 1 + 2 (skiles 4u/dag/6d): 
• K0 enkel via lokale skischool (betalend) 
• K1, K2, K3 : € 180

... under der Tag beginnt gut

KIDS

Junior Suite AlpensternJunior Suite Alpin



PRIJSTABEL TIROLERHOF |  BASISPRIJS = VERVOER + ¾ PENSION + SKIPAS
 

afstand tot Brussel: 953 km 
hoogte: 630-3.250 m 
afdaling: 489 km
• 134 km   • 286 km   • 69 km
    35      69          73

kinderski:      ★★★
beginners:      ★★★
gevorderden: ★★★★★
après-ski:      ★★★★★  ZILLERTAL

www.zillertal.at 
www.hintertuxergletscher.at

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
reizen laagseizoen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€140 p.p.)

geen skipas (wandelaar): 
 ✓ korting op basisprijs: week %15 | short 20%
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

kinderanimatie     
gratis skibegeleiding  

AT
ZILLERTAL  -   H

OTEL TIROLERH
OF

124
125

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 10 j. 
(2013)

- 6 j. 
(2017)

AL103 TUX 1 (herfst) vr 28.10 - wo 02.11 DREAM 3n 4d. TUX 910
monitorenopleiding & 

technische stages 
zie p. 38-39

AL105 TUX 2 (herfst) di 01.11 - zo 06.11 DREAM 3n 4d. TUX 910

AL107 TUX 3 (november) wo 09.11 - ma 14.11 DREAM 3n 4d. TUX 910

SH501 short december vr 02.12 - wo 07.12 DREAM 3n 4d. ZILLER 910 - - -

SH509 short januari do 19.01 - ma 23.01 DREAM 2n 3d. ZILLER 820

SH511 short januari za 21.01 - do 26.01 DREAM 3n 4d. ZILLER 990

SH513 short januari di 24.01 - zo 29.01 DREAM 3n 4d. ZILLER 990

SH515 short januari vr 27.01 - wo 01.02 DREAM 3n 4d. ZILLER 990

SH517 short februari ma 30.01 - za 04.02 DREAM 3n 4d. ZILLER 990

SH520 short februari za 04.02 - do 09.02 DREAM 3n 4d. ZILLER 990

SH521 short februari di 07.02 - zo 12.02 DREAM 3n 4d. ZILLER 990

TS540 laagseizoen vr 10.02 - zo 19.02 bus 7n 6d. ZILLER 1.510 - - -

KR333 krokus
vr 17.02 - za 25.02 bus 6n 6d. ZILLER 1.680 890 760 680

za 18.02 - za 25.02 auto 7n 6d. ZILLER 1.570 780 650 570

SH528 short februari vr 24.02 - wo 01.03 DREAM 3n 4d. ZILLER 990

SH530 short maart ma 27.02 - za 04.03 DREAM 3n 4d. ZILLER 990

SH533 short maart za 04.03 - do 09.03 DREAM 3n 4d. ZILLER 990

SH535 short maart di 07.03 - zo 12.03 DREAM 3n 4d. ZILLER 990

TS563 laagseizoen vr 10.03 - zo 19.03 bus 7n 6d. ZILLER 1.510 - - -

PA432 pasen 1 za 01.04 - za 08.04 auto 7n 6d. ZILLER 1.290 690 590 490

SH402 short pasen 2 vr 07.04 - wo 12.04 DREAM 3n 4d. ZILLER 1.020 680 640 495

PA467 pasen 2 za 08.04 - za 15.04 auto 7n 6d. ZILLER 1.290 690 590 490



wellness

5
5 pers. kamer

ligging
• hoogte: 745 m
• topligging: op 400 m van de piste van Planai-Hochwurzen

maaltijden
• verblijf in halfpension
• zeer uitgebreid ontbijtbuffet
• welkomstcocktail
• bekend voor zijn uitstekende keuken en Lavische specialiteiten
• 5-gangenmenu met wisselende culinaire hoogtepunten
• keuze uit fijne nationale en internationale wijnen
• kindermenu mogelijk 

kamers
• 2- tot 4-persoonskamers met d./wc,  

badjas, haardroger, tv, radio, safe en minibar
• meeste kamers beschikken over balkon
• 5-persoonskamers mogelijk  

faciliteiten
• zwemparadijs met glijbanen, wildwaterbaan  

en stroomversnelling
• wellness met o.a. Finse sauna, tepidarium,  

kruidenstoombad, infraroodcabine...
• massages, solarium en beautybehandelingen  

tegen betaling
• fitnessruimte, bowlingbanen, biljart,  

darts en funroom, karabijnschieten
• indoor tennis en squash (tot 16u) gratis

Sporthotel ★★★★S 

www.royer.at

zwembad

KIDS
✓ kinderkortingen tot -16 jaar
✓ grote kinderspeelruimte met biljart, tafeltennis en speelautomaten
✓ groot zwembad met glijbaan

KIDSACTIE PASEN 1 (info zie p. 28)
✓ -6 jaar: € 200 verblijf en skipas (bus, materiaal en les te betalen)

PRESENTATIE

www.tritscher.at

SKILESSEN
meer info: zie pagina 24-25

SKIPAS UPGRADE
• opleg 7 dagen: € 35

 
 ✓  steeds skipas ski Amade inclusief

MATERIAAL
• skimateriaal 3d: € 80 | kind € 60
• skimateriaal 4d: € 95 | kind € 70
• skimateriaal 5d: € 110 | kind € 80
• skimateriaal 6/7d: € 130 | kind € 90
• snowboardmateriaal 3d: € 90
• snowboardmateriaal 4d: € 105
• snowboardmateriaal 5d: € 120
• snowboardmateriaal 6/7d: € 140

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   single kamer: opleg week € 180  
     short € 40/nacht

ROYER 

kidsski krokus & pasen 1 (skiles 4u/dag/6d): 
• K0 enkel via lokale skischool (betalend) 
• K1, K2, K3 via JOSK: € 180

LAAGSEIZOEN
✓ genietweek 50+:  

inclusief skibegeleiding 
niet-ski programma met (lokale) gids inclusief

KIDS



AT
SCHLADM

IN
G  -   SPORTH

OTEL ROYER

PRIJSTABEL ROYER |  BASISPRIJS = VERVOER + HALFPENSION + SKIPAS
 

afstand tot Brussel: 1.000 km 
hoogte: 650-2.700 m 
afdaling: 760 km
• 275 km   • 390 km   • 95 km
    51      89          116

kinderski:      ★★★
beginners:      ★★★★
gevorderden: ★★★★★
après-ski:      ★★★★★  

126
127

SCHLADMING
www.sportregion.cc 
www.skiamade.com

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
reizen laagseizoen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€140 p.p.)

geen skipas (wandelaar): 
  ✓ korting op basisprijs: week %15 | short 20%
opleg skipas - 50 jaar (1973) genietweek 50+: € 50
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

gratis skibegeleiding  

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 8 j. 
(2015)

- 6 j. 
(2017)

SH203 short kerst vr 23.12 - wo 28.12 DREAM 3n 4d. AMADE 1.060 760 650 540

SH206 short kerst ma 26.12 - za 31.12 DREAM 3n 4d. AMADE 1.060 760 650 540

SH207 short nieuwjaar do 29.12 - di 03.01 DREAM 3n 4d. AMADE 1.220 840 650 540

SH209 short nieuwjaar zo 01.01 - vr 06.01 DREAM 3n 4d. AMADE 1.090 780 650 540

SH212 short nieuwjaar wo 04.01 - zo 08.01 DREAM 2n 3d. AMADE 880 670 600 510

SH503 short januari vr 06.01 - do 12.01 DREAM 4n 5d. AMADE 1.150 - - -

TS524 genietweek 50+ vr 27.01 - za 04.02 bus 6n 6d. AMADE skiër: 1.340 / niet-skiër: 1.060

KR334 krokus
vr 17.02 - za 25.02 bus 6n 6d. AMADE 1.720 970 650 540

za 18.02 - za 25.02 auto 7n 6d. AMADE 1.530 780 460 350

TS555 genietweek 50+ za 04.03 - zo 12.03 bus 6n 6d. AMADE skiër: 1.340 / niet-skiër: 1.060

SH537 short maart vr 10.03 - wo 15.03 DREAM 3n 4d. AMADE 990 - - -

SH540 short maart ma 13.03 - za 18.03 DREAM 3n 4d. AMADE 990 - - -

PA433 pasen 1
vr 31.03 - za 08.04 bus 6n 6d. AMADE 1.210 750 570 390

za 01.04 - za 08.04 auto 7n 6d. AMADE 1.020 560 380 200



wellness ski bus

ligging
• hoogte: 1.179 m
• Längenfeld: 10 km van dalstation Giggijochbahn
• skibus (om de 10 minuten) stopt vlak voor het hotel
• uitstekende taxiservice vanuit Sölden

maaltijden
• verblijf in 3/4 pension (dagelijks Jausen)
• zeer uitgebreid ontbijtbuffet met à-la-minute bereide eiergerechten 

door kok
• diner: keuzemenu met o.a. uitgebreide kaastafel als dessert
• 1 x per week: dessertenbuffet en voorgerechtenbuffet
• culinaire thema-avonden
• welkom aperitief op zondag
• dagelijks in de namiddag: “Skifahrer-Snacks”:  

o.a. soep, huisgemaakte taart en cake, kaas, speck, salami

kamers
• Standard Zimmer Harmonie (2 - 3 pers.)  

en Standard Zimmer Gloria (2 - 4 pers.)
• mits meerprijs: Zimmer deluxe  (28 m2) en  

juniorsuite ( 32 m2) (2 - 4 pers.)
• badmantel op kamer

faciliteiten
• zeer uitgebreide wellness- en beauty  

mogelijkheden in ROSA VITA
• zwembad
• sauna’s, dampbaden, buiten-sauna (Panorama-Almsauna) en 

infraroodcabines
• 10% korting in Aqua Dome

Hotel ★★★★ 

www.hotel-rita.com

zwembad

KIDS
✓ gratis kinderskiles K2 en K3 met dagelijks middagopvang
✓ kinderskiles K0 en K1 enkel mogelijk bij lokale skischool (betalend)
✓ kinderkortingen tot -14 jaar

PRESENTATIE

www.skischule-soelden.com

SKILESSEN
meer info: zie pagina 24-25

SKIPAS UPGRADE
• opleg 7 dagen: € 40

 
 ✓ inclusief 2 gletsjers:  

     Rettenbach & Tiefenbach

MATERIAAL
• skimateriaal 4d: € 95 | -14j.: 70
• skimateriaal 6/7d: € 130 | -14j.: 90
• snowboardmateriaal 4d: € 105
• snowboardmateriaal 6/7d: € 140

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   single kamer shortski: opleg  € 40/dag 
✓   single kamer weekreis: opleg  € 180

RITA 

kidsski krokus & pasen 1 (skiles 4u/dag/6d):
• K2, K3 via JOSK: inclusief
• K0, K1 enkel mogelijk via lokale skischool (betalend)

De JOSK monitor gaat 's middags samen met de kids lunchen, 
kids zijn onder begeleiding van 10 tot 15 uur, zo kunnen ouders 
optimaal genieten van het uitgestrekte skigebied.

K2-3
inclusief

Junior Suite



AT
SÖLDEN  -   H

OTEL RITA

PRIJSTABEL RITA |  BASISPRIJS = VERVOER + ¾ PENSION + SKIPAS
 

afstand tot Brussel: 870 km 
hoogte: 1.350-3.250 m 
afdaling: 144 km
• 70 km   • 45 km   • 29 km
    8      15          8

kinderski:      ★★★★
beginners:      ★★
gevorderden: ★★★★★
après-ski:      ★★★★★  

128
129

SÖLDEN
www.soelden.com 

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-outgeen skipas (wandelaar): 
   ✓ korting op basisprijs: week %15 | short 20%
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 14 j. 
(2009)

- 6 j. 
(2017)

SH506 short januari vr 13.01 - wo 18.01 DREAM 3n 4d. SOL 990 - -

SH508 short januari ma 16.01 - za 21.01 DREAM 3n 4d. SOL 990 - -

KR335 krokus za 18.02 - za 25.02 auto 7n 6d. SOL 1.630 890 -

SH546 short maart vr 24.03 - wo 29.03 DREAM 3n 4d. SOL 990 - -

PA434 pasen 1 za 01.04 - za 08.04 auto 7n 6d. SOL 1.360 740 -

ka
m

er
ty

pe
 de luxe (weekreis) 70 35 -

junior suite (weekreis) 140 70 -

de luxe (shortski) 30 - -

junior suite (shortski) 60 - -



wellness

4
4 pers. kameraan de piste

ligging
• hoogte: 920 m
• op wandelafstand van cabinebaan Achterjet (200 m)
• amper op 2km van de afrit autobahn
• gelegen in het centrum van Flachau

maaltijden
• verblijf in halfpension
• zeer uitgebreid ontbijtbuffet met biohoek
• champagne-ontbijt op zondag
• 4-gangen keuzemenu met saladbuffet
• voorgerechtenbuffet en dessertenbuffet
• 1 x typisch Pongauer Bauernbuffet,  

1 x internationale specialiteitenavond 
• zeer verzorgde keuken
• welkomstdrink

kamers
• mooi ingerichte 2- tot  4-persoonskamers met d., wc, tel., tv, radio, 

haardroger, kluis en balkon
• type A: 2-3 pers
• type B: 2-4 pers. 
• geen 5-persoonskamers

faciliteiten
• indoor zwembad met waterval en onderwater-massage, grote 

whirlpool met jet-stream massage
• uitgebreid relaxcenter met Finse sauna, thermen-kruidensauna, 

calidarium, voetbaden, warmte-banken, infraroodcabine, ontspan-
ningsdouchen 

• tegen betaling: massages en solarium
• zéér gezellige en stijlvolle bar
• overdekte garage: (betalend) 

(incl. voor reizigers in type B kamer)
• gratis skidepot bij Intersport (Achterjet-lift)

Hotel ★★★★ 

www.hotelhartl.at

zwembad

KIDS
✓ JOSK kinderanimatie tijdens pasen 1 (info zie p. 26)
✓ kinderkortingen tot -15 jaar
✓ zeer interessante kinderprijzen
✓ kindvriendelijk hotel

KIDSACTIE PASEN 1 (info zie p. 28)
✓ kinderen -6 jaar: € 100 verblijf en skipas (bus, materiaal en les te betalen)
✓ kinderen -10 jaar: € 200 verblijf en skipas (bus, materiaal en les te betalen)

PRESENTATIE

SKILESSEN
meer info: zie pagina 24-25

SKIPAS UPGRADE
• opleg 7 dagen: € 34

MATERIAAL
• skimateriaal 4d: € 95 | kind € 70
• skimateriaal 6/7d: € 130 | kind € 90
• snowboardmateriaal 4d: € 105
• snowboardmateriaal 6/7d: € 140

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   single kamer: week: opleg  € 280 
               shortski's: opleg  € 40 / nacht
✓   pasen 1: supplement 2x type A  
      met behoud kinderkorting, € 490

HARTL 

kidsski krokus & pasen 1 (skiles 4u/dag/6d): 
• K0 via lokale skischool (vanaf 5 jaar) : circa € 280
• K1, K2, K3 via JOSK : € 180

wellness & activ

KIDS

www.sportamjet.at
www.skischule-hermann-maier.at



PRIJSTABEL HARTL |  BASISPRIJS = VERVOER + HALFPENSION + SKIPAS
 

afstand tot Brussel: 985 km 
hoogte: 1.816-2.800 m 
afdaling: 115 km
• 30 km   • 65 km   • 20 km
    6      13          11

kinderski:      ★★★
beginners:      ★★★★
gevorderden: ★★★★★
après-ski:      ★★★★★  FLACHAU

www.flachau.com 
www.skiamade.com

AT
FLACH

AU   -   H
OTEL H

ARTL

130
131

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
reizen laagseizoen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€140 p.p.)

geen skipas (wandelaar): 
   ✓ korting op basisprijs: week %15 | short 20%
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

kinderanimatie     
gratis skibegeleiding  

code periode
data kamertype vervoer nachten skipas volw. - 15 j. 

(2008)
- 10 j. 
(2013)

- 6 j. 
(2017)

SH504 short januari
di 10.01 - zo 15.01

A (2-3 pers.)
DREAM 3n 4d. 

AMADE
1.020 - - -

B (2-4 pers.) 1.050 - - -

TS523 laagseizoen
vr 27.01 - zo 05.02

A (2-3 pers.)
bus 7n 6d.  

AMADE
1.510 - - -

B (2-4 pers.) 1.580 - - -

KR336

krokus
vr 17.02 - za 25.02

A (2-3 pers.)
bus 6n 6d.  

AMADE
1.550 1.080 880 640

B (2-4 pers.) 1.620 1.150 950 640

krokus
za 18.02 - za 25.02

A (2-3 pers.)
auto 7n 6d.  

AMADE
1.360 890 690 450

B (2-4 pers.) 1.430 960 760 450

TS554 laagseizoen
vr 03.03 - zo 12.03

A (2-3 pers.)
bus 7n 6d. 

AMADE
1.450 - - -

B (2-4 pers.) 1.520 - - -

SH538 short maart
vr 10.03 - wo 15.03

A (2-3 pers.)
DREAM 3n 4d. 

AMADE
990 - - -

B (2-4 pers.) 1.030 - - -

SH541 short maart
ma 13.03 - za 18.03

A (2-3 pers.)
DREAM 3n 4d. 

AMADE
990 - - -

B (2-4 pers.) 1.030 - - -

PA435

pasen 1
vr 31.03 - za 08.04

A (2-3 pers.)
bus 6n 6d.  

AMADE
1.280 780 390 290

B (2-4 pers.) 1.350 850 390 290

pasen 1
za 01.04 - za 08.04

A (2-3 pers.)
auto 7n 6d.  

AMADE
1.090 590 200 100

B (2-4 pers.) 1.160 660 200 100



aan de pistewellnesszwembad

ligging
• hoogte: 920m
• 500m van Achterjet cabinebaan (Bergzeit)
• 100m van Star Jet 1 zetellift (Tirolerhof)

maaltijden
Bergzeit
• verblijf in ¾ pension, met dagelijks jausen
• zeer uitgebreid ontbijtbuffet
• 4-gangenkeuzemenu met saladebuffet
• dagelijks kaasbuffet na avonddiner
Tirolerhof
• verblijf in halfpension
• 'Reichhaltiges' onbijtbuffet
• dagelijks keuze uit 3 gourmetmenu's
• kindermenu met ijsbuffet

kamers
Bergzeit
• 2 pers.: Doppelzimmer Junior (16m²)
• 3 pers.: Doppelzimmer Dachstein (21m²)
• 4-5 pers.: Zimmer Bergzeit-Komfort (24-25m²)
Tirolerhof
• heel mooie ruime 2-3-4 persoonskamers
• appartmentkamers met aparte slaapkamer kids

Hotel ★★★★ 

KIDSACTIE TIROLERHOF (info zie p. 28)
✓ kinderen -6 jaar: € 100 verblijf en skipas (bus, materiaal en les te betalen)
✓ kinderen -8 jaar: € 200 verblijf en skipas (bus, materiaal en les te betalen)

PRESENTATIE

SKILESSEN
meer info: zie pagina 24-25

SKIPAS UPGRADE
• opleg 7 dagen: € 34

MATERIAAL
• skimateriaal 6/7d: € 130 | kind € 90
• snowboardmateriaal 6/7d: € 140

KAMERUPGRADE
✓   single kamer Bergzeit : niet mogelijk
✓   single kamer Tirolerhof : op aanvraag

BERGZEIT

kidsski krokus & pasen 1 (skiles 4u/dag/6d): 
• K0 via lokale skischool (vanaf 5 jaar) : circa € 280
• K1, K2, K3 via JOSK : € 180

Hotel ★★★★ 

www.hotel-tirolerhof.com
TIROLERHOF 

faciliteiten
Bergzeit
• outdoor verwarmd zwembad (32°)
• grote whirlpool met jet-stream massage
• wellnesscenter met o.a. almsauna, infraroodcabine
Tirolerhof
• panorama-zwembad
• grote wellness met verschillende sauna's en baden

www.hotel-bergzeit.com 

zwembad wellness

5
5 pers. kamer

www.sportamjet.at
www.skischule-hermann-maier.at

hotelshuttle

KIDS



AT

PRIJSTABEL BERGZEIT |  BASISPRIJS = VERVOER + ¾ PENSION + SKIPAS
 

afstand tot Brussel: 985 km 
hoogte: 1.816-2.800 m 
afdaling: 115 km
• 30 km   • 65 km   • 20 km
    6      13          11

kinderski:      ★★★
beginners:      ★★★★
gevorderden: ★★★★★
après-ski:      ★★★★★  

FLACH
AU   -   H

OTEL BERGZEIT & H
OTEL TIROLERH

OF

132
133

FLACHAU
www.flachau.com 
www.skiamade.com

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 10 j. 
(2013)

- 6 j. 
(2017)

PA436 pasen 1
vr 01.04 - za 09.04 6n 6n 6d. AMADE 1.400 980 810 670

za 02.04 - za 09.04 7n 7n 6d. AMADE 1.210 790 620 480

appartement (5 personen), enkel pasen 1 supplement 560/week

data bus: afreis en thuiskomst in België 
data auto: check-in en check-out

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15 
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

data bus: afreis en thuiskomst in België 
data auto: check-in en check-out

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 8 j. 
(2015)

- 6 j. 
(2017)

PA437 pasen 1
vr 31.03 - za 08.04 bus 6n 6d. AMADE 1.520 870 390 290

za 01.04 - za 08.04 auto 7n 6d. AMADE 1.330 680 200 100

Familiekamer met aparte slaapkamer 105 50 - -

PRIJSTABEL TIROLERHOF |  BASISPRIJS = VERVOER + HALFPENSION + SKIPAS
 



wellness

ligging
• hoogte : 790 m
• gelegen te Leogang, op 250 m van de  

Steinbergbahn en 500 m van de Asitzbahn  
(skibus tussen beide dalstations stopt aan de deur)

maaltijden
• verblijf in halfpension
• lunch bij aankomst busreizigers genietweek
• uitgebreid ontbijtbuffet met kookeiland  

(show cooking)
• 4-gangen keuzemenu met saladebuffet

kamers
• hotel telt zo’n 100 kamers/suites, allen met balkon
• 'Doppelzimmer Arnika' (25 m2, 2 personen)
 'Juniorsuite Edelweiss'  

(35 m2, families met kinderen)
• zeer luxueuze kamers met inkomhal, zithoek, bad/d./wc, telefoon, 

haardroger, balkon, tv en kluis
• incl.: badmantel en wellness bag

faciliteiten
• gratis gebruik 750 m2 grote wellness, beauty & Spa
• indoor zwembad met panoramisch venster
• zeer ruime Finse Sauna, outdoor panoramische rustruimte, 

biosauna, solarium, stoombad,  
infraroodcabine, massagedouches …

• beautybehandelingen en massages (betalend)
• fitnesscenter
• trendy bar met chill-out area
• lounge met haardvuur
• wijnruimte met degusatietafel
• rokerslounge

Hotel ★★★★ 

www.hotel-leonhard.at 

5
zwembad hotelshuttle 5 pers. kamer

KIDS
✓ gratis kinderskiles K2 en K3 met dagelijks middagopvang
✓ kinderskiles K0 en K1 enkel mogelijk bij lokale skischool (betalend)
✓ kinderkortingen tot -16 jaar
✓ kindvriendelijk hotel

PRESENTATIE

www.skiszene.at

SKILESSEN
meer info: zie pagina 24-25

SKIPAS UPGRADE
• opleg 7 dagen: € 28 

✓ skicircus: 
✓ Saalbach-Hinterglemm- 
     Leogang-Fieberbrunn (270 km) 
✓ Schmittenhöhe in Zell am See (77 km) 
✓ Kitzsteinhorn Kaprun (61 km)

MATERIAAL
• skimateriaal 6/7d: 
 volw € 130 | kind € 90
• snowboardmateriaal 6/7d: € 140

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   single kamer (DSU): opleg  € 350

LEONHARD 

kidsski krokus & pasen 1 (skiles 4u/dag/6d):
• K2, K3 via JOSK: inclusief
• K0, K1 enkel mogelijk via lokale skischool (betalend)

De JOSK monitor gaat 's middags samen met de kids lunchen, 
kids zijn onder begeleiding van 10 tot 15 uur, zo kunnen ouders 
optimaal genieten van het uitgestrekte skigebied.

K2-3
inclusief

Edelweiss

DZ Arnika

Edelweiss



PRIJSTABEL LEONHARD |  BASISPRIJS = VERVOER + HALFPENSION + SKIPAS
 

code periode
data kamertype vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 

(2007)
- 10 j. 
(2013)

- 6 j. 
(2017)

TS541 genietweek 50+
za 11.02 - zo 19.02

Arnika (2 pers.)
bus 6n 6d. 

skiër: 1.330 / niet-skier: 1.035

Edelweiss  (2-4 pers.) skiër: 1.450 / niet-skier: 1.255

KR337 krokus
za 18.02 - za 25.02

Arnika (2 pers.)
auto 7n 6d. 

1.470 - - -

Edelweiss  (2-4 pers.) 1.570 1.070 910 -

PA438 pasen 1
za 01.04 - za 08.04

Arnika (2 pers.)
auto 7n 6d. 

1.120 - - -

Edelweiss  (2-4 pers.) 1.240 840 770 -

afstand tot Brussel: 900 km 
hoogte: 834-3.029 m 
afdaling: 408 km
• 199 km   • 163 km   • 46 km
    48      38          33

kinderski:      ★★
beginners:      ★★★★
gevorderden: ★★★★
après-ski:      ★★★★★  

LEOGAN
G - FIEBERBRUN

N   -   H
OTEL LEON

H
ARD

134
135

LEOGANG
www.saalbach.com 
www.alpincard.at

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
reizen laagseizoen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€140 p.p.)

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15 
opleg skipas - 50 jaar (1973) genietweek 50+: € 50
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

gratis skibegeleiding  

AT



wellnessaan de piste fitness

ligging
• hoogte: 1.100 m
• gelegen aan de lift (Maibrunnbahnen)
• gelegen aan de mooiste thermencentra van Bad Kleinkirchheim

maaltijden
• verblijf in halfpension
• lunch bij aankomst voor busreizigers
• welkomstdrink met de gastfamilie Lienert
• uitgebreid ontbijtbuffet met biohoek
• 4-gangen keuzemenu en kindermenu
• variatie tijdens de week uit voorgerechten,  

salade- en dessertenbuffet
• 1 x thema avond

kamers
• ruime 2-persoonskamers (22-30 m²)  

of junior suite (3-4 pers. , 36-40 m²)  
met douche of bad, wc, telefoon, tv, haardroger, badmantel en 
balkon

faciliteiten
• verwarmd buitenzwembad
• wellnesscomplex met gratis Finse sauna, kruidendampbad,  

infraroodcabine, whirlpool, relaxruimte en solarium
• tegen betaling massage- en beautybehandelingen
• fitnessruimte ter beschikking
• mogelijkheid tot 'Schneeschuh'-wandelen, curling  

& paardensledetocht
• 1 x per week fakkelwandeling

Ferienhotel ★★★★ 

www.kolmhof.at

zwembad

KIDS
✓ JOSK kinderanimatie tijdens krokusvakantie (info zie p. 26)
✓ kinderkortingen tot -16 jaar
✓ heel kindvriendelijk hotel

PRESENTATIE

www.skischule-badkleinkirchheim.at

SKILESSEN
meer info: zie pagina 24-25

SKIPAS UPGRADE
• opleg 7 dagen: € 31

MATERIAAL
• skimateriaal 6/7d: € 130 | -16j: € 90
• snowboardmateriaal 6/7d: € 140

KAMERUPGRADE (OP AANVRAAG)
✓   single kamer: opleg  € 140

KOLMHOF 

kidsski krokus (skiles 4u/dag/6d): 
• K0 via lokale skischool (betalend) ca. € 370/5d
• K1, K2, K3 via JOSK: € 180

Erholung, Genuss 
und Erlebnis

KIDS

LAAGSEIZOEN
✓ genietweek 50+:  inclusief skibegeleiding 

                niet-ski programma met (lokale) gids inclusief

DZ Kaernten

Juniorsuite Kaiserburg

Juniorsuite Kaernten

Bauernstube



kinderanimatie     
gratis skibegeleiding  

geen skipas (wandelaar): korting op basisprijs: week %15
opleg skipas - 50 jaar (1973) genietweek 50+: € 50
info verzekeringen: zie pagina 139 - 143

data bus: afreis en thuiskomst in België | data auto: check-in en check-out
reizen laagseizoen met eigen wagen mogelijk (weekreis: -€140 p.p.)

PRIJSTABEL KOLMHOF |  BASISPRIJS = VERVOER + HALFPENSION + SKIPAS
 

afstand tot Brussel: 1.045 km 
hoogte: 1.100-2.055 m 
afdaling: 103 km
• 18 km   • 77 km   • 8 km
    4      7          1

kinderski:      ★★★★
beginners:      ★★★★
gevorderden: ★★★★★
après-ski:      ★★★★★  

BAD KLEIN
KIRCH

HEIM
  -   FERIEN

H
OTEL KOLM

H
OF

136
137

BAD  
KLEINKIRCHHEIM
www.badkleinkirchheim.at 

AT

code periode data vervoer nachten skipas volw. - 16 j. 
(2007)

- 12 j. 
(2011)

- 6 j. 
(2017)

KR338 krokus
vr 17.02 - za 25.02 bus 6n 6d. BAD 1.390 1.060 820 310

za 18.02 - za 25.02 auto 7n 6d. BAD 1.280 950 710 200

TS564 genietweek 50+ vr 10.03 - zo 19.03 bus 7n 6d. BAD skiër: 1.220 / niet-skiër: 1.025



AVONTUUR START  
BIJ LAND ROVER VERNAEVE

1,4-14,9 L/100KM - 32-338 G/KM CO2 (WLTP)
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Milieu-informatie (KB 19/03/04): landrover.be.  
Geef voorrang aan veiligheid. Afgebeeld model uitgerust met opties en accessoires.

Onze luxueuze en dynamische SUV’s werden ontworpen om 
comfort, veelzijdigheid, capaciteiten en rijplezier te bieden, in welke 
omstandigheden dan ook. Laat u verleiden door de Land Rover van 
ùw dromen, op maat van ùw avontuur…

Land Rover Gent Vernaeve
Fraterstraat 119
9820 Merelbeke
T. 09/330.20.26
www.vernaeve.be

Vernaeve_P05105_LRBE_BENL_T3 Range_Ad_185x277.indd   1Vernaeve_P05105_LRBE_BENL_T3 Range_Ad_185x277.indd   1 2/07/20   07:422/07/20   07:42
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Dit document is louter informatief. Voor alle gedetailleerde bepalingen verwijzen wij naar het informatiedocument (ipid fiche) en de alge-
mene voorwaarden. Deze dien je steeds te consulteren voor je de gewenste verzekering afsluit. Hou ook rekening met de belangrijkste 
uitsluitingen zoals gekende gebeurtenissen wanneer je de reis boekt of de verzekering afsluit, deelname aan betaalde sportbeoefening 
of extreme outdooractiviteiten zoals bijvoorbeeld bergbeklimmen, parapente, heli-skiën, …
 
Het Belgisch recht is van toepassing.
Onze producten zijn onderschreven door ATV NV (RPR 0441.208.161), een verzekeringsonderneming erkend door de Nationale Bank van 
België onder het nummer 1015 voor de taken 9, 16, 17 en 18. ATV NV wordt vertegenwoordigd door Protections BV met maatschappe-
lijke zetel te Sleutelplasstraat 6, 1700 Dilbeek, België (RPR 0881.262.717), verzekeringsagent erkend door de FSMA onder het nummer 
067380 A.

Veilig en zorgeloos 
op reis!

COUVERTURE COVID
Une infec�on au coronavirus est considérée comme une maladie tant 
avant le voyage (annula�on) que pendant le voyage (assistance médicale).
Les garan�es en cas de maladie restent donc pleinement en vigueur. 
Pour plus d’informa�ons, rendez-vous sur protec�ons.be

COVID-DEKKING
Een besme�ng met het coronavirus wordt beschouwd als een ziekte, 
zowel vóór de reis (annula�e) als �jdens de reis (medische bijstand).
De waarborgen bij ziekte blijven dus onverminderd van kracht. Voor meer 
info, surf naar protec�ons.be

COVID-DEKKING
Een besmetting met het coronavirus wordt beschouwd als een ziekte, 
zowel vóór de reis (annulatie) als tijdens de reis (medische bijstand).
De waarborgen bij ziekte blijven dus onverminderd van kracht. 
Voor meer info, surf naar protections.be

MUTUALITEIT OF KREDIETKAART

Je mutualiteit of kredietkaart dekt maar een beperkt aantal kosten. Zeker buiten Europa is de dekking vaak beperkt en kun je 
niet altijd naar huis terugkeren bij onvoorziene omstandigheden.

TARIEVEN

ANNULERING
 Tot maximum 4 nachten verblijf Vanaf 5 nachten verblijf
 € 39 individueel en € 119 familie € 44 individueel en € 139 familie

ANNULERING EN REISBIJSTAND
 Tot maximum 4 nachten verblijf Vanaf 5 nachten verblijf
 € 49 individueel en € 149 familie € 59 individueel en € 179 familie

Familie = alle personen van hetzelfde gezin die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn alsook de meereizende minderjarige 
kinderen uit een ontbonden huwelijk en de meereizende minderjarige kleinkinderen waarvan de ouders niet meereizen.

 
De volgende vrijstellingen zijn steeds van toepassing: annulering (€ 50 per persoon), medische kosten (€ 25) en bagage (€ 50).
Bij annulatie dient u onmiddellijk JOSK reizen te verwittigen. De aangifte van annulatie kan online gebeuren op protections.be.

ANNULERINGSVERZEKERING 
Als er iets onverwachts gebeurt, met 
jou of je familie, ben je dankzij onze 
annulatieverzekering beschermt tegen 
een financiële kater.
Terugbetaling van de annulerings- of 
wijzigingskosten bij ondermeer ziek-
te, ongeval of overlijden van jezelf of 
een familielid, inclusief de gevolgen 
van een chronische of reeds bestaan-
de ziekte, verwikkelingen tijdens de 
zwangerschap, ontslag, herexamen, 
intrekking van je verlof, echtscheiding 
of feitelijke scheiding, …

REIS- EN BIJSTANDSVERZEKERING
Ook tijdens je reis kun je onverwachte gebeur-
tenissen nooit volledig uitsluiten, zelfs niet tij-
dens een citytrip of een strandvakantie.
Je kan op ons rekenen, overal ter wereld,  
24 uur op 24! Dekking van de medische kosten 
en nabehandelingskosten, repatriëring, drin-
gende terugkeer, een extra kapitaal bij over-
lijden of blijvende invaliditeit, verlies of diefstal 
van bagage, …

in samenwerking met

(vanaf 3 personen)

(vanaf 3 personen)

(vanaf 3 personen)

(vanaf 3 personen)



Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot deze verzeke-
ring. Dit document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaus-
tief. Voor bijkomende informatie gelieve de algemene voorwaarden te raadplegen aangaande dit verzekeringsproduct.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering biedt tijdelijk een oplossing als u uw reis moet annuleren of bij onderbreking van uw verblijf afhankelijk van de on-
derschreven formule en waarborgen.
De annuleringsverzekering is een verzekeringsovereenkomst waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt om financieel tussen te ko-
men wanneer u door bepaalde gebeurtenissen een reis of verblijf moet annuleren, wijzigen of onderbreken.

Wat is verzekerd?
Voor de annuleringsverzekering worden de annulerings- of wij-
zigingskosten terugbetaald en komen de volgende gebeurtenis-
sen in aanmerking:

 Overlijden, ziekte of ongeval van de verzekerde, de levensge-
zel of een familielid tot in de 2e graad 

 Ernstige, onverwachte verwikkelingen tijdens de zwangerschap 
 Intrekking verlof 
 Ontslag 
 Nieuwe arbeidsovereenkomst
 Herexamen
 Oproeping als beroepsmilitair of reservist
 Ernstige, materiële schade aan de woonplaats
 Echtscheiding of feitelijke scheiding

Reiscompensatie bij vakantieonderbreking:
 Pro rata vergoeding bij een vervroegde terugkeer of vakantie- 
onderbreking  onder de vorm van een waardebon

€

1/2

€

Wat is niet verzekerd?
Voor de annuleringsverzekering:

  Elke gekende reden bij het afsluiten van de verzekering
  Oorlog, terrorisme, politieke onrust en burgeroorlog
  Epidemie, pandemie, quarantaine en lockdown
 Natuurramp (aardbeving, vulkaanuitbarsting, overstroming,  
orkaan)

  Vooraf bestaande ziektes in een terminaal stadium
  Vrijwillige zwangerschapsonderbreking  
  Administratieve kosten, visumkosten en andere soortgelijke 
kosten

Reiscompensatie bij vakantieonderbreking:
  Prestaties die geen deel uitmaken van het oorspronkelijk  
verzekerd bedrag 

€

Waar ben ik gedekt?
 De verzekering is geldig over de hele wereld.

€

Zijn er dekkingsbeperkingen?
! De annuleringsverzekering dient ten laatste 30 dagen na de boekingsdatum van de reis of verblijf te worden afgesloten of binnen 

de 24 uur bij boeking minder dan 30 dagen voor vertrek.
! Dekking tot maximum € 10.000 per verzekerde bij een contract voor een enkele reis en tot maximum € 2.500 per verzekerde gedu-

rende de looptijd van de dekking voor een contract met betrekking tot meerdere reizen.
! Bij annulering wordt er steeds een vrijstelling (franchise) van € 50 per verzekerde in mindering gebracht.

Informatiedocument over het verzekeringsproduct

PROTECTIONS BVBA TIJDELIJKE POLIS

met maatschappelijke zetel gevestigd in België, Sleutelplas 6, 1700 Dilbeek, RPR Brussel 0881.262.717, erkend door de FSMA onder het 
nummer 067380 A.

ANNULERINGSVERZEKERING



€

Hoe zeg ik mijn contract op?
Voor overeenkomsten met een looptijd van meer dan 30 dagen kan de verzekeringsnemer het contract opzeggen middels een aange-
tekende brief, deurwaardersexploot of opzeggingsbrief met ontvangstbewijs, met onmiddellijke uitwerking op de dag van de kennisge-
ving, en dit binnen de 14 dagen te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst.
Dit opzeggingsrecht is niet van toepassing voor de verzekeringsovereenkomsten met een looptijd van minder dan 30 dagen.

€

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De waarborg “annulering” vangt aan vanaf de invoegetreding van dit contract en eindigt bij aanvang van het betreffende reis- 
arrangement.
De waarborg “reiscompensatie” geldt vanaf de vertrekdatum tot en met de einddatum van de reis of het verblijf.

€

Wanneer en hoe moet ik betalen?
U moet de premie betalen op het moment dat u de verzekering afsluit. De dekking start pas na de ontvangst van de betaling.

2/2

€

Wat zijn mijn verplichtingen?
Bij het onderschrijven van de polis: 
- eerlijke, accurate en volledige informatie verschaffen
Tijdens de looptijd van het contract:
- elke wijziging of verzwaring van het risico melden
Bij een schadegeval:
- zo snel mogelijk de precieze omstandigheden, oorzaken en omvang melden en alle maatregelen nemen om de gevolgen te voor-

komen en te beperken
- de originele bewijzen van schade overmaken
- uw gegevens bij de sociale zekerheid of andere verzekeraars die hetzelfde risico dekken meedelen

141verzekeringen   140



Informatiedocument over het verzekeringsproduct

PROTECTIONS BVBA TIJDELIJKE POLIS

met maatschappelijke zetel gevestigd in België, Sleutelplas 6, 1700 Dilbeek, RPR Brussel 0881.262.717, erkend door de FSMA onder 
het nummer 067380 A.

Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot deze verzeke-
ring. Dit document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaus-
tief. Voor bijkomende informatie gelieve de algemene voorwaarden te raadplegen aangaande dit verzekeringsproduct.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering biedt tijdelijk een oplossing als er iets misloopt tijdens uw vakantie afhankelijk van de onderschreven formule en 
waarborgen.
De reisbijstandsverzekering is een verzekeringsovereenkomst waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt om financieel tussen te 
komen wanneer u tijdens de reis of verblijf gezondheidsproblemen heeft in het buitenland of overlijdt, slachtoffer bent van bepaalde 
incidenten of bagageproblemen ervaart.

REISBIJSTANDSVERZEKERING

Wat is verzekerd?
Voor de reis- en bijstandsverzekering: 
Bijstand personen:   

 Repatriëring bij ziekte of ongeval
 Medische kosten tot € 1.000.000
 Nabehandelingskosten na een ongeval in het buitenland tot  
€ 6.000

 Vervroegde terugreis wegens dringende reden
 Familiale bijstand in het buitenland
 Repatriëring van het stoffelijk overschot
 Opsporings- en reddingskosten
 Borgsom en advocaatkosten na een verkeersongeval
 Medische infolijn
 Vergoeding van skipas en skilessen

Bagage tot € 1.500: 
 Diefstal met gekenmerkte inbraak of vastgesteld geweld
 Totale of gedeeltelijke vernietiging
 Verlies tijdens het vervoer door een luchtvaartmaatschappij
 Laattijdige aflevering van minstens 12 uur op de plaats van 
bestemming tijdens de heenreis

Kapitaal reisongeval: 
 Vergoeding van € 12.500 bij overlijden en tot € 25.000 bij  
blijvende invaliditeit na een ongeval in het buitenland

€

1/2

€

Zijn er dekkingsbeperkingen?
! De reisbijstandsverzekering kan tot de dag voor vertrek worden onderschreven.
! Volgende vrijstellingen (franchises) worden steeds in mindering gebracht: € 25 voor de medische kosten en € 50 voor verloren, ge-

stolen of beschadigde bagage. 

€

Wat is niet verzekerd?
Voor de reis- en bijstandsverzekering: 
Bijstand personen:   

  Gevaarlijke sporten en alle sporten die beoefend worden in 
wedstrijdverband

  Hospitalisatie of operatie in het buitenland die voor het vertrek 
werden gepland

  Zwangerschap na de 28ste week
  Kosten voor bril, contactlenzen, medische apparaten en pro-
theses

  Medische check-ups

Bagage: 
  Muntstukken, bankbiljetten en waardepapieren
  Transportmiddelen alsook hun toebehoren
  Muziekinstrumenten en kunstvoorwerpen
  Computers, software en toebehoren
  Mobiele communicatie- en navigatieapparatuur

Kapitaal reisongeval: 
  Reisongeval overkomen aan personen ouder dan 70 jaar

Voor alle waarborgen: 
  Elke gekende reden bij het afsluiten van de verzekering
  Oorlog, terrorisme, politieke onrust en burgeroorlog
  Epidemie, pandemie, quarantaine en lockdown
 Natuurramp (aardbeving, vulkaanuitbarsting, overstroming,  
orkaan)



2/2

Wat zijn mijn verplichtingen?
Bij het onderschrijven van de polis: 
- eerlijke, accurate en volledige informatie verschaffen
Tijdens de looptijd van het contract:
- elke wijziging of verzwaring van het risico melden
Bij een schadegeval:
- zo snel mogelijk de precieze omstandigheden, oorzaken en omvang melden en alle maatregelen nemen om de gevolgen te voorko-

men en te beperken
- bij dringende nood aan bijstand in het buitenland onmiddellijk de bijstandscentrale contacteren
- de originele bewijzen van schade overmaken
- uw gegevens bij de sociale zekerheid of andere verzekeraars die hetzelfde risico dekken meedelen

Wanneer en hoe moet ik betalen?
U moet de premie betalen op het moment dat u de verzekering afsluit. De dekking start pas na de ontvangst van de betaling.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De waarborgen gelden vanaf de vertrekdatum tot en met de dag van terugkeer in de woonplaats. De verzekering is enkel geldig indien 
zij voor de volledige reisduur (dit is de heenreis, het verblijf ter plaatse en de terugreis) is afgesloten.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Voor overeenkomsten met een looptijd van meer dan 30 dagen kan de verzekeringsnemer het contract opzeggen middels een aange-
tekende brief, deurwaardersexploot of opzeggingsbrief met ontvangstbewijs, met onmiddellijke uitwerking op de dag van de kennisge-
ving, en dit binnen de 14 dagen te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst.
Dit opzeggingsrecht is niet van toepassing voor de verzekeringsovereenkomsten met een looptijd van minder dan 30 dagen.

€

€

€

€

Waar ben ik gedekt?
 De verzekering is geldig over de hele wereld met uitzondering van het land van de woonplaats van de verzekerde.€
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ALGEMENE REISVOORWAARDEN VIA WWW.JOSK.BE
BIJZONDERE REISVOORWAARDEN

Bijzondere Reisvoorwaarden JOSK BV  (update: 30/11/2021)
JOSK BV is ingeschreven in het FSMA register onder nr. 28663 A 
Bepalingen :
‘Hoofdboeker’ : De persoon die in eigen naam en voor eigen rekening of in naam en voor rekening van andere personen (die kwalificeren als reizigers en (mogelijks) deel uitmaken 
van eenzelfde boeking) diensten boekt bij JOSK BV.
‘Pakketreizenwet’ : Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.
‘Reiziger’: Iedere persoon die het voordeel geniet van de verbintenis ontstaan uit een contract gesloten door tussenkomst van JOSK Reizen, ongeacht of het contract gesloten of 
de prijs betaald is door hem of voor hem. 

Artikel 1 – Totstandkoming van het contract (cfr. Art.4 Algemene reisvoorwaarden)
1. Bij verkoop via telefoon, e-mail of website wordt de inhoud van het telefoongesprek, e-mail of online-formulier , vervangen door de bestelbon (= schriftelijke reisbevestiging).
Reservaties via telefoon, e-mail of website worden aanzien als boekingsaanvraag. Een boekingsaanvraag is geen reisbevestiging (= bestelbon).
2. De boekingsaanvraag wordt pas een definitieve reservatie als :
a ) De hoofdboeker een schriftelijke reisbevestiging (= bestelbon) heeft ontvangen per e-mail (of post).
b ) De hoofdboeker binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de bestelbon het voorschot heeft betaald. Dit voorschot tbv 150 EUR p.p. aangevuld met de premies van de eventu-
eel door de klant gewenste verzekering (enkel per overschrijving).
3. Eventuele fouten en/of onvolledigheden op de bestelbon dienen door de klant binnen de 5 werkdagen na ontvangst ervan gemeld te worden. Bij reizen geboekt binnen één 
maand vóór de afreis, moeten eventuele fouten en onvolledigheden gemeld worden binnen de 48 uur.
4. Indien er na het opmaken van de reisbevestiging nog wijzigingen worden aangevraagd door de hoofdboeker, zelfs door toeval of in geval van overmacht, dient de forfaitaire som 
van € 15,- per wijziging als wijzigingskost betaald te worden, eventueel vermeerderd met de werkelijke kosten aangegaan door JOSK BV voor de wijziging.
Informatie betreffende het aangaan en de inhoud van een annuleringsverzekering
Onvoorziene omstandigheden kunnen er toe leiden dat de reiziger zich verplicht ziet om zijn reis te verplaatsen of zelfs te annuleren. Om de financiële gevolgen van dergelijke 
verplaatsing of annulering in te perken,kan de reiziger een annuleringsverzekering onderschrijven. De risico’s die door deze polissen worden gedekt, evenals de kosten en het dek-
kingsbedrag, worden op de JOSK BV website slechts ter indicatie verstrekt.
Aankoop annuleringsverzekering dient uiterlijk te gebeuren binnen de 5 werkdagen na de boeking.
Annulering van de annuleringsverzekering is niet meer mogelijk na ontvangst van het voorschot.

Artikel 2 – Prijs van de reis (cfr. Art.5 Algemene reisvoorwaarden)
1. Prijzen gecommuniceerd via telefoon, e-mail of website zijn onder voorbehoud van mogelijke fouten.
De exacte en correcte prijs wordt medegedeeld op de bestelbon.
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor kosten uit vertragingen in het transport voortvloeiend uit weersomstandigheden, defecten, stakingen, wijziging van dienstregelingen, 
of transportmiddel.

2. Prijsaanduiding
a ) Tenzij anders vermeld in speciale aanbiedingen, kunnen de online prijzen die gehanteerd worden door andere dienstverleners dan JOSK BV, maar aangeboden worden op de 
JOSK BV website, ten allen tijde gewijzigd worden.
b ) De prijs van de online aangeboden diensten is die zoals genoteerd op de JOSK BV website, behalve in het geval dat er duidelijk sprake is van een materiële vergissing. In dat 
geval is JOSK BV niet verplicht om diensten te verlenen aan de reiziger tegen een klaarblijkelijk onjuiste prijs, zelfs niet nadat de reiziger de bestelbon heeft ontvangen, wanneer het 
duidelijk had moeten zijn voor de reiziger dat de vermelde prijs niet correct kon zijn.

3. Prijswijzigingen
Wijzigingen aan de heffingen, belastingen, wisselkoersschommelingen en vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten) die in de totaalprijs vervat zijn, of invoering van 
nieuwe taksen kunnen aanleiding geven tot een prijsherziening en zullen netto worden verrekend tot de twintigste dag voor de datum van afreis. De prijsherziening zal worden 
bepaald door het positieve of negatieve verschil te berekenen tussen de prijs die van toepassing was op datum van het contract en de prijs op datum van de invoering van de 
prijswijziging.

4. Totaalprijs
a ) De door JOSK BV gehanteerde prijzen worden uitgedrukt in EURO en omvatten de totaalprijs voor de aangeboden diensten.
b ) De prijs omvat evenwel niet : Alle facultatieve supplementen. Dit zijn diensten waarvoor de consument in alle vrijheid kan opteren (zoals onder meer, maar niet beperkt tot, 
extra verzekering, extra bagage, extra transfers en alle eventuele persoonlijke kosten zoals was, telefoon, drankjes, roomservice, fooi enz.);
-alle niet uitdrukkelijk in de reserveringsbevestiging genoemde kosten;
-alle in het buitenland lokaal te vereffenen taksen (zoals onder meer, maar niet beperkt tot, toeristenbelasting, verblijfstaks, vertrek- of “exit”-taks, tolheffingen enz.).
De reiziger zal op het moment van boeking in kennis gesteld worden van het al dan niet verschuldigd zijn van dergelijke taksen.

Artikel 3 – Extra’s (niet in basisprijs)
De extra’s (kortingen en supplementen) staan omschreven in de reisbrochure / op de website en gelden per persoon, per reis. Extra’s worden verrekend bovenop de basisprijs van 
de reis.



Artikel 4 – Wijzigingen door de reiziger
1. Indien na de bevestiging van de bestelbon (= betaling voorschot) door de reiziger nog wijzigingen worden aangevraagd, dan mag de reisorganisator hiervoor € 15,- wijzigingskos-

ten aanrekenen.
2. De annulering van de annuleringsverzekering is niet meer mogelijk na betaling voorschot.
3. Wijziging van het skilesniveau is kosteloos.
4. Omboeken van uw dossier kan tot uiterlijk 4 weken voor afreis, mits wijzigingskost.
5. Overdraagbaarheid van de boeking

a ) Vervoertickets
De uitgegeven vervoertickets (zoals trein- en vliegtuigtickets) van de reiziger, zijn niet overdraagbaar, noch terugbetaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
b ) Andere diensten
De reiziger kan enkel, vóór aanvang van de reis, de andere geboekte diensten overdragen aan een derde mits JOSK BV uitdrukkelijk en voorafgaand aan het verzoek tot overdracht 
aan de reiziger heeft bevestigd dat deze mogelijkheid bestaat. De overdrager dient vóór vertrek JOSK BV van dit verzoek tot overdracht op de hoogte te brengen en dient JOSK 
Reizen alle gegevens mee te delen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overdracht. De overdracht heeft pas uitwerking na uitdrukkelijke bevestiging daarvan door JOSK BV. 
Voor elke overdracht van de boeking zal JOSK BV een administratieve kost aanrekenen overeenkomstig artikel 1.4 van deze Bijzondere Reisvoorwaarden.
c ) Hoofdelijkheid
In alle bovenstaande gevallen zijn de overdrager en de overnemer hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de overgedragen diensten en de daaraan verbonden 
kosten

Artikel 5 – Opzegging door de reiziger (cfr. Art.11 Algemene reisvoorwaarden)
Elke annulering moet onmiddellijk en schriftelijk aan JOSK reizen worden overgemaakt. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van de schriftelijke 
ontvangst van uw annulering.
Indien de reiziger zijn reis moet annuleren, zelfs door overmacht of toeval of onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, wordt de opzegvergoeding forfaitair als volgt 
bepaald:
Annulering tot en met 28 dagen voor vertrek* : 150 EUR pp
Annulering tot en met 8 dagen voor vertrek*: 50% van de totale reissom
Annulering vanaf 7 dagen voor vertrek* : 100% van de totale reissom
(*) Vertrek reizigers autocar = Vertrekdatum vanuit België / Vertrek reizigers eigen wagen = Datum check in accommodatie
JOSK reizen adviseert de reiziger om bij het boeken een annuleringsverzekering PROTECTIONS af te sluiten.
U kunt deze PROTECTIONS verzekering bij JOSK reizen afsluiten, waardoor een snelle afhandeling gegarandeerd wordt. 
Belangrijk: iedere annulatie moet schriftelijk meegedeeld worden aan JOSK reizen.

Artikel 6 – Schade aan derden, wintersportmateriaal, bagage
Indien een deelnemer schade aanricht aan zowel accommodatie als daarbuiten, dient direct en ter plaatse de ten gelegde som betaald worden. Indien de schade na vertrek vast-
gesteld wordt, zal met de nodige bewijsstukken een factuur van het schadegeval volgen.
Het skimateriaal is gedurende de reis strikt persoonlijk. Het mag niet uitgeleend worden aan derden en men is er zelf verantwoordelijk voor. Bij verlies (zelfs door diefstal) of door 
breuk of eigen fout zal men het verschuldigde bedrag direct moeten betalen, met uitzondering van een gebroken stick.
Tijdens de volledige reis is de reiziger steeds zelf verantwoordelijk voor zijn bagage.
Eventuele schademeldingen dienen uiterlijk te gebeuren bij de reisleider of buschauffeur op de afstapplaats.

Artikel 7 – Formaliteiten
1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de reisbemiddelaar worden medegedeeld.
Minderjarigen dienen over een identiteitsbewijs 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. De ‘reistoelating minderjarige’ is verkrijgbaar via uw stad/gemeente.

2. Bij niet-naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

3. De reiziger dient in te staan voor eventuele inentingen. Gezien de organisator geen medische bevoegdheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een 
bevoegde arts.

3bis. De reiziger dient zich, zowel bij de reservatie als bij de afreis, te vergewissen of hij/zij en zijn/haar medereizigers vrij zijn van het corona-virus en dat hij/zij daarvan de 
bewijzen kan  leveren, die zowel het land van vertrek, als het land van transit, als het land van aankomst vereisen. De reiziger dient er zich tevens van te vergewissen of hij/zij de 
toelating heeft om het grondgebied van zijn bestemming te betreden of er te transiteren. Hij/zij neemt de volledige aansprakelijkheid op voor de schade die zijzelf of de reisbemid-
delaar of organisator oplopen. Deze verplichting geldt tot de dag voor vertrek.

Artikel 8 – Recuperatie niet opgenomen diensten (inclusief of gereserveerd)
1. Vervoer : Indien u tijdens de reis beslist om bij de terugreis de gereserveerde busseat niet te gebruiken is er geen terugbetaling van de gereserveerde plaats mogelijk. Een aange-
kochte busseat is steeds heen & terug.
2. Ski- of snowboardles : Er is geen terugbetaling mogelijk bij het onderbreken van de lessenreeks, ook niet indien u het lesniveau niet correct hebt opgegeven (of foutief ingeschat) 
en er geen andere lesgroepen zijn.

3.Skipas : Indien u, om gelijk welke reden, uw skipas niet optimaal kan benutten, kan u enkel ter plaatse aan de skipaskassa gelden trachten te recupereren (zonder garantie). Na 
de reis worden nooit terugbetaling gedaan voor (gedeeltelijk) ongebruikte skipassen.

4. Ski- of snowboardmateriaal: Er is geen terugbetaling mogelijk van het gehuurde materiaal.
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Artikel 9 – Maaltijden en faciliteiten
Het aantal sterren van een hotel wordt bepaald door de plaatselijke autoriteiten aan de hand van het comfortniveau en de aanwezige faciliteiten. Kwaliteit van de verstrekte 
maaltijden en het prijsniveau van maaltijden en dienstverlening vallen daar niet onder. Bovendien verschillen de normen per land. JOSK Reizen kan hiervoor niet verantwoordelijk 
gesteld worden.

Artikel 10 – Goed gedrag en zeden
JOSK BV behoudt zich het recht voor om geen contract af te sluiten met reizigers die in het verleden afwijkend reisgedrag hebben vertoond of waaromtrent in het verleden klach-
ten zijn geuit.
De reisorganisator heeft eveneens het recht maatregelen te nemen tegen reizigers dewelke tijdens de duur van de reis, hetzij in de autocar of het verblijf ter plaatse, ongepast 
gedrag vertonen.

Artikel 11 – Informatie betreffende paspoorten, visa, reis-, verblijfs- en gezondheidszorgformaliteiten
JOSK BV verstrekt de reiziger algemene informatie met betrekking tot paspoorten, visa en formaliteiten qua gezondheidszorg die voor de reis en het verblijf noodzakelijk zijn. Het 
is echter de uitsluitende verantwoordelijkheid van de reiziger om de nodige documenten in orde te brengen. De Reiziger is steeds en uitsluitend aansprakelijk voor het inwinnen 
van bijgewerkte informatie over de vereiste reisdocumenten en het tijdig aanschaffen hiervan (internationaal paspoort al dan niet met machine-leesbare zone (ook voor baby’s en 
kinderen), visum, ESTA procedure, KIDS ID, enz.). Dit geldt zowel voor zijn eindbestemming als voor alle overstap- en of landingsplaatsen op de reisroute van de reiziger.
Elke reiziger moet in het bezit zijn van geldige identiteitspapieren. Die identiteitspapieren en de reispas dienen geldig te zijn tot minimum 6 maanden na de datum van terugkeer. 
Minderjarigen moeten in het bezit zijn van hun eigen bewijs van identiteit, met foto, en een eigen reispas. Sommige gemeentes hanteren voor kinderen de nieuwe elektronische 
KIDS-ID tegen betaling, waarbij de aanvraagperiode 3 à 4 weken kan bedragen. Het is dus belangrijk dat de reiziger de KIDS-ID voor kinderen tijdig aanvraagt bij de gemeente. Het 
identificatiekaartje dat bij de geboorte wordt afgeleverd, is niet geldig voor reizen naar het buitenland. Minderjarigen kunnen niet worden opgenomen in de reispas van hun ouders 
en moeten over een eigen reispas beschikken. JOSK BV benadrukt dat de reizigers de verplichting hebben zich grondig te informeren met betrekking tot de specifieke toepasselijke 
regeling omtrent minderjarigen.
Indien de reiziger bij afreis niet de nodige documenten kan voorleggen, zal hij de daaruit voortvloeiende kosten niet op JOSK BV kunnen verhalen.  Reizigers van niet-Belgische 
nationaliteit en/of met uitsluitend een buitenlands paspoort zijn verplicht hun nationaliteit spontaan aan JOSK BV aan te geven en dienen contact op te nemen met hun respectie-
velijke ambassades of consulaten voor het verkrijgen van actuele informatie inzake de vereiste reisdocumenten. JOSK BV zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het 
geval hieromtrent enig probleem zou kunnen ontstaan.

JOSK BV kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het laattijdig bekomen door de reiziger van de noodzakelijke reisdocumenten.

Artikel 12 – Contactgegevens bij problemen onderweg of op de bestemming
JOSK BV heeft geen vertegenwoordiger ter plaatse op alle bestemmingen. In geval van moeilijkheden ter plaatse kan de reiziger evenwel steeds telefonisch contact opnemen met  
JOSK BV tijdens de openingsuren en op het telefoonnummer dat vermeld staat op de bestelbon. In geval van uiterste hoogdringendheid, kan de reiziger contact opnemen met het 
JOSK BV noodnummer vermeld op de reisdocumenten. Indien problemen onderweg kan getelefoneerd worden naar het noodnummer gecommuniceerd op de reisdocumenten 
(vouchers).

Artikel 13 – Foto’s en illustraties
De foto’s en illustraties vermeld op de JOSK BV website, in JOSK BV brochures of andere documenten van JOSK BV hebben louter tot doel de reiziger een algemeen beeld te geven 
van de aangeboden diensten en een algemene indruk te geven van het niveau van de accommodatie en de mate van comfort. Deze foto’s en illustraties kunnen niet worden 
opgevat als een toezegging die verder strekt dan dit doel.
JOSK Reizen is niet aansprakelijk indien door toeval foto’s van uzelf of uw kinderen gepubliceerd werden.

Artikel 14 – Informatie vanwege de Reiziger
Correcte boekingsgegevens
a) De Hoofdboeker erkent alle op de bestelbon vermelde gegevens nauwkeurig te hebben geverifieerd en bevestigt dit aan de hand van zijn handtekening of door de confir-
matie van de betalingsopdracht. In eerste instantie betreft dit de correcte spelling van alle voor- en familienamen van de reizigers, als dusdanig doorgegeven aan de JOSK BV 
reisconsulent(e) of via de online reserveringsprocedure. “Correct” in deze context betekent “identiek aan de schrijfwijze van de namen zoals die voorkomen op de officiële identi-
teitsdocumenten waarmee de reizigers reizen”. Alle kosten die voortvloeien uit een foutieve opgave en onzorgvuldig nalezen van de namen zijn automatisch en uitsluitend voor 
rekening van de reiziger. In tweede instantie betreft dit alle data in verband met de geboekte bestemming, reisdata, aangegeven aankomst- en vertrekuren etc.
b) JOSK BV zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die te wijten is aan het onnauwkeurig verifiëren van de gegevens door de reiziger.
Bijkomende persoonlijke inlichtingen
De Hoofdboeker moet JOSK BV alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop 
van de reis (bv. nationaliteit, gezondheid, eetgewoonten…). Indien de Hoofdboeker verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor JOSK BV, mag JOSK BV deze 
kosten factureren aan de Hoofdboeker.

Reisvoorkeuren
Tenzij de Hoofdboeker anders heeft aangegeven, wordt er van uitgegaan dat hij de minst dure diensten wenst. Voor dergelijke diensten (bv. “economy class”) zal de mogelijkheid 
tot wijziging of annulering vaak uitgesloten zijn door de dienstverlener zodat die diensten niet kunnen worden verleend op een andere manier of op een ander tijdstip of plek dan 
is overeengekomen. Indien de reiziger de wijzigings- en/of annuleringsmogelijkheden van bepaalde diensten wenst te kennen, dient hij zich daaromtrent vóór elke boeking in te 
lichten bij JOSK BV.

Artikel 15 – Klachtenbehandeling
1. Kennisgeving

Alle klachten met betrekking tot de pakketreis (of andere niet-inclusieve diensten) dienen onmiddellijk of zo snel als redelijkerwijze mogelijk schriftelijk ter kennis te worden 
gebracht aan JOSK BV.
Onverminderd artikel 17 van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen, aanvaardt JOSK BV eveneens dat klachten per e-mail aan JOSK Reizen worden 
gemeld via info@josk.be

2. Termijn
In ieder geval dient elke klacht uiterlijk binnen 30 dagen na terugkeer aan JOSK BV ter kennis te worden gebracht. Klachten die na deze termijn worden geformuleerd zullen door 
JOSK BV als laattijdig en dus onontvankelijk worden beschouwd.


