
WINTERSPORT



KOSTEN: MAX. 350 EURO

WAT KRIJG JE HIERVOOR?

 Heen en terugreis

 Skipas 6 dagen

 5 overnachtingen

 Ontbijt  (en eventueel zelf meegenomen lunch)

 2x avondeten

Exclusief

 Ski/snowboardspullen (daar wel te huur)

 4x avondeten



WANNEER?

 De eerste studievrije week, 24 t/m 31 januari

 Zaterdagavond (24/1) vertrek met de bus

 Zondagochtend aankomst in Valloir

 Zondag t/m vrijdag: skipas

 Vrijdagavond: vertrek naar huis

 Zaterdagochtend (31/1) aankomst in Nederland



VALLOIRE

 Gezellig bergdorp met veel restaurantjes, winkeltjes en 

apresskimogelijkheden (19 barretjes en 2 heuse discotheken!) 

 Sneeuwzeker (pistes tussen de 1430 en 2600 meter hoogte)

 Groot gebied, 150 km aan piste met voor ieder wat wils. 

 Voor de beginnende wintersporters zijn er veel blauwe en rode pistes om het 

skiën/boarden onder de knie te krijgen. 

 Voor de gevorderde wintersporters zijn er prachtige zwarte pistes, 

uitgebreide off-piste mogelijkheden (40 km) en 2 internationale 

wedstrijdpistes. Ook is er een leuke tocht mogelijk naar Valmeinier en is er 

voor de snowboarders onder ons een snowpark met halfpipe en 

boardercross!











MATERIAAL VERHUUR

Materiaal Ski's Ski's + schoenen Snowboard

Snowboard + 

schoenen Helm

Budget
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59,- 35,- 59,- 75,- 49,- 75,- - - - - - - 15,- 12,- 15,-

Beginner 79,- 55,- 79,- 95,- 65,- 95,- 79,- 55,- 79,- 95,- 65,- 95,- 15,- 12,- 15,-

Gevorder
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Materiaal verhuur



Ski- en

snowboardles (Mid)week Weekend

6x2 uur 3x2 uur

Skiles 135,- 59,-

Snowboardles 135,- 59,-

Ski & snowboardles



APPARTEMENTEN

 Badkamer, aparte toilet, keuken

 Tegenover de piste/skilift

 1 km vanaf het dorp



SFEERIMPRESSIE: 

FOTO’S VAN VORIG JAAR











NOG VRAGEN?
Het belooft een geweldige 

week te worden dus twijfel niet 

langer en schrijf je snel in!


