SKIVAKANTIE KERSTMIS 2019
Vertrek op do. 19 december 2019 /terug op do. 26 december 2019
ST. JOHANN IN AHRNTAL / SÜD-TIROL / ITALIË / SKIGEBIED KLAUSBERG
Onder leiding van een 10-tal leerkrachten van viio Tongeren en viio Borgloon en in
samenwerking met 10 gediplomeerde skileraren van de skischool KLAUSBERG SUDTIROL richten wij reeds voor de 39ste maal een skivakantie in voor de leerlingen van het
tweede jaar. Dit gebeurt zoals altijd in samenwerking met autocarreizen de Zigeuner
Vergunning Cat. A 1903.
Info: HOTEL STEINPENT ST.JOHANN AHRNTAL ITALIË (www.steinpent.com)
-

vervoer in recente luxe touringcar, standaard comfort voorzien van bar, toilet,
video/dvd, verstelbare zetels
nachtreis heen en terug met 4 chauffeurs
gezellig, mooi ingericht hotel in volpension (extra ontbijt bij aankomst en
extra avondeten bij vertrek inbegrepen in de prijs)
2,3 en 4-persoonskamers met badkamer, handdoeken inbegrepen
middageten (warme maaltijd en drankje naar keuze) op de piste in het restaurant
van het skigebied (www.kristallalm.it)
ontbijtbuffet en 4-gangenmenu in het pension (water bij avondeten inbegrepen)
vieruurtje met koekjes en/of drankje
een sneeuwzeker skigebied (www.skiworldahrntal.it)
skibus van het hotel naar de piste en terug
skipas voor 6 dagen voor liften van verschillende moeilijkheidsgraad
skiles door skileraars van de plaatselijke skischool volgens bekwaamheidsniveau
4 uur per dag (2 uur voormiddag + 2 uur namiddag)
één uur per dag skiën, sleeën, rodelen onder begeleiding van de leerkrachten van
viio
huur skimateriaal (ski’s + stokken + schoenen + skihelm) voor 6 dagen
skikelder met lockers aan de piste
wedstrijdskiën + diploma
na het skiën ’s avonds animatie en ontspanning
het hotel is gelegen op enkele minuten van de skipiste
de leerlingen staan 24u/24u onder toezicht van de begeleidende leerkrachten
volledige verzekering via school
annulatieverzekering (verplicht door viio bij meerdaagse reizen)

Indien u nog vragen heeft betreffende deze skivakantie kan u steeds contact opnemen (telefonisch of
via Smartschool) met mevrouw N. Jorissen (0479/22 42 75) of meneer J. Gielen (0496/12 02 68).

