INFOFICHE PASEN 2023 - OOSTENRIJK
PERIODE

zaterdag 1 april 2023 (vertrek vooravond)
t.e.m.
zaterdag 8 april 2023 (aankomst vroege ochtend)
6 volle skidagen

DEELNAMECRITERIA

voor alle leerlingen (1e t.e.m. 7e leerjaar)
voor beginners én gevorderden

VERVOER

****BUS ALBION-TOURS
2 x nachtreis
Verplaatsing hotel-skigebied H/T met eigen Albionbus

HOTEL

Hotel Gasthof Post, Dorf 41b, 6652 Elbigenalp
00 43 5634 6205
www.hotel-post.biz
info@hotel-post.biz

VERBLIJF

VOLPENSION: ontbijtbuffet, lunchpakket, driegangendiner met saladebuffet

SKIGEBIED

Warth-Schröcken
62 km sneeuwzekere pistes

LESSEN

Inbegrepen in basisprijs
Eigen Nederlandstalige monitoren
Snowboard-beginners, skiërs-beginners en skiërs-gevorderden (1 jaar geskied)

MATERIAAL

Eigen skishop met modern skimateriaal,
eventueel aangevuld met materiaal (ski of snowboard) uit sportwinkel .
Persoonlijk materiaal meenemen is mogelijk.

AVONDANIMATIE

Gevarieerd avondprogramma
met bvb teambuildingsspel, sportquiz, casinospel, enz.

PRIJZEN

€ 576 basisprijs (incl. reis H/T, verplaatsingen, volpensionhotel, lessen,
avondanimatie, 24/24-begeleiding, verblijfsbelasting)
€ 98 skipas (geboren in 2003 of later)
€ 196 skipas (geboren in 2002 of vroeger)
€ 55
€ 90

skimateriaal (ski’s, botten, sticks) , indien geen persoonlijk materiaal
snowboardmateriaal (boots, snowboard) , indien geen persoonlijk
materiaal
Skihelm zelf aan te kopen.

BETALINGEN

op bankrekening BE61 4758 0500 3117 – KREDBEBB
van VTI, Petrus & Paulus, Stuiverstraat 108, Oostende

DATA

Betalen voorschot (€ 250): zo snel mogelijk (ivm volgorde van inschrijving &
inschrijvingsplafond)
Betalen saldo: ten laatste op 6 maart 2023.

VERZEKERINGEN

Leerlingen vallen onder de reisverzekeringspolis van de school.
Ook de schoolverzekering tegen lichamelijke letsels is voor hen van kracht.

VERPLICHTE
DOCUMENTEN

EUROPESE ZIEKTEVERZEKERINGSKAART
Iedereen vraagt dit document aan bij zijn ziekteverzekering en bezorgt een
kopie hiervan aan de skileiding. Origineel mee te nemen op reis!
TOESTEMMING VAN DE OUDERS
Voor de minderjarige leerlingen is een toestemming nodig van de ouders
om naar het buitenland te gaan (te bekomen bij het gemeentebestuur)
IDENTITEITSKAART
Iedereen bezorgt een kopie van de identiteitskaart aan de skileiding.

MEER INFO

skiclub@petrusenpaulus.be

LEIDING

Patrick Durand
Olivier Hoste
Jan Vanleenhove

patrick.durand@skynet.be
olivier.hoste@ppwest.be
jan.vanlh@gmail.com

0494 94 10 90
0475 65 70 21
0478 34 91 23

