
 

 

Komende februari vertrekt de S.V.T.B. naar het oh zo mooie La Plagne Bellecôte! De reis vindt plaats van vrijdag 3 

tot zondag 12 februari. Yoonly is de organisatie die de reis verzorgd, de inschrijving, keuze voor de opties en de 

betaling gaat via hen. Op maandag 31 oktober om 13:00 openen de inschrijvingen. Heb je een voorinschrijving? 

Dan krijg je op een eerder moment een persoonlijke inschrijflink. Hierbij de details van de reis en een overzicht van 

alle opties.  

 

 7 overnachtingen op basis van Logies 

 6-daagse skipas, geldig in het gehele Paradiski Skigebied (La Plagne & Les Arcs) (425 km) 

 Vervoer heen en terug met de bus. Vertrekplaats: Delft 

 Après-ski deal met 3 gratis shots of 2 gratis consumpties na elke skidag 

 Een avond met een 150L biercantus 

 Toeristenbelastingen 

 

 

 Uitbereiding naar 7-daagse Paradiski Skipas: €49 

 Materiaalhuur voor de gehele week: Vanaf €79 (Zie bijlage voor volledig kostenoverzicht) 

 Halfpension (ontbijt & diner) voor 6 dagen op basis van foodpakketten: €100 (p.p.) 

 Halfpension (ontbijt & diner) voor 6 dagen op basis van restaurants: €120 (p.p.) 

 Ski- of Snowboardlessen: €125 

 Reis- en annuleringsverzekeringen 

 

De betaling vindt plaats via Yoonly. Je betaald 20% van je eindtotaal binnen 7 dagen na de inschrijving. Het 

resterende bedrag dient 30 dagen voor de reis te zijn voldaan.  

 

 

 



EXTRA OPTIES Lessen: 
Ski- of Snowboardlessen: 

Ski- materiaal: 
ECO complete set:  
ECO enkel ski’s + stokken: 
ECO enkel botten:  
DÉCOUVERTE complete set: 
DÉCOUVERTE enkel ski’s + stokken: 
DÉCOUVERTE enkel botten: 
SENSATION complete set: 
SENSATION enkel ski’s + stokken:  
SENSATION enkel botten:  
EXCELLENCE complete set: 
EXCELLENCE enkel ski’s + stokken: 

Snowboard- materiaal: 
DÉCOUVERTE complete set: 
DÉCOUVERTE enkel board + bindingen: 
DÉCOUVERTE enkel botten 
SENSATION complete set:  
SENSATION enkel board + bindingen:  
SENSATION enkel botten: 

Halfboard: 
Half Pension 6 dagen ontbijt + diner

Yoonly prijs  
+- € 125,-

+ € 79,-
+ € 69,-
+ € 49,-

+ € 109,-
+ € 89,-
+ € 55,-

+ € 129,-
+ € 109,-

+ € 59,-
+ € 149,-
+ € 129,-

+ € 109,-
+ € 89,-
+ € 89,-

+ € 129,-
+ € 109,-

+ € 59,-

+- € 120,-

NIET INBEGREPEN Wat zit er niet standaard inbegrepen in het basispakket:

Materiaalhuur: meer informatie en prijzen, zie ‘Materiaalhuur’

Lessen: meer informatie en prijzen, zie ‘extra opties’

Verzekering: meer informatie en prijzen, zie ‘Verzekering’

Bed- en badlinnen, tenzij anders vermeld bij ‘Accommodatie’

Waarborg accommodatie: pre-autorisatie met creditcard 

Betalende activiteiten, *Sommige activiteiten zijn betalend en zijn onder 
voorbehoud van beschikbaarheid; SnowBBQ, off-piste tour met berggids, 
fakkeltocht, sneeuwscootertochten, enz. . 

*Indicatie prijzen gebasseerd op seizoen 2021-2022


