
  
 

Kring voor Kunst en Kennis 
Culturele Vereniging Personeel BNP Paribas-Fortis 

Afdeling Foto en Rondleidingen 

Voor het elfde opeenvolgend jaar stellen wij u een verblijf voor in de bergen. Dank zij de Kring Kunst & Kennis 
leggen wij de nadruk op de culturele ontdekking van een gebied. 
 

Dit jaar hebben wij gekozen voor een dorp in de departement Isère: LES 2 ALPES  (1650m) 

 
Les Deux Alpes is een bergdorp in de Franse Alpen. De naam komt van de samenvoeging van twee 
gehuchten. De dorp is tevens een skigebied die het gehele jaar geopend is. Het is de grootste gletsjer in 
Frankrijk waar geskied kan worden in de zomer. De gletsjer is te bereiken met behulp van de Jandri Express. 
Deze gondellift start in het dorp op 1650 meter en gaat rechtstreeks naar 3130 meter. Vanaf hier is het 
mogelijk om een funiculaire de gletsjer te betreden, tot een hoogte van 3600 m. 
 
 

Belangrijkste inlichtingen: 
Datum:  

Het verblijf ter plaatse is van 

 Zaterdag 30 maart 2013 – 17u tot zaterdag 6 april 2013 – 10u 
 

De deelnemers genieten van 7 nachten ter plaatse in vol pension  
(ontbijt, middag- en avondmaal, wijn / water aan tafel). 

 

Reis: 

De heen en terugreis gebeurt met eigen middelen, ofwel per autocar (mits genoeg deelnemers).  
We rijden s’nachts: vertrek heenreis rond 23u vanuit Brussel - Kolenstraat (parking zal aangevraagd worden). 

terugreis: aankomst Brussel rond ± 22u. 
 

Plaats: 

Village Cap’vacances 

4 Rue des Vikings 

38860 LES DEUX ALPES 

 

Pluspunten: 

 Volledig gerenoveerde verblijf met clubformule 

 Vol pension met gevarieerd buffet, wijn inbegrepen 
 Familiale sfeer in een zonnig omgeving 

 Elke avond kwaliteitsvolle animaties 
 Onthaal voor kinderen vanaf 3 jaar – Jongerenclub tot 17 jaar 
 Onmiddellijke nabijheid van liften en het ESF  

 
Activiteiten: 

Met de KKK ontdek je het dorp en de regio, de tradities en de belangrijkste toeristische bezienswaardigheden 
in de omgeving. 

Met deelname ter plaatse:  

  2 excursies per autobus zijn voorzien (bestemming nog te bepalen) 
  wandeling met sneeuwraketten 
  sneeuwrit met hondensleeën, … 

 
Voor de skiliefhebber 

 directe toegang tot de pistes. 
 skigebied van ruim 225 km tussen 1650 en 3600 m hoogte. 
 Grote sneeuwzekerheid. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alpen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Skigebied


  
 

Kring voor Kunst en Kennis 
Culturele Vereniging Personeel BNP Paribas-Fortis 

Afdeling Foto en Rondleidingen 

 
Kostprijs:  
 

Leden KKK 
 

 € 435,00 per volwassene 

 € 390,00 per kind van 12 tot 15 jaar 

 € 350,00 per kind van 6 tot 11 jaar 

 € 250,00 per kind van 2 tot 5 jaar 

 Gratis voor kinderen onder 2 jaar 

Niet-leden 
 

€ 460,00 per volwassene 

 € 420,00 per kind van 12 tot 15 jaar 

 € 380,00 per kind van 6 tot 11 jaar 

 € 280,00 per kind van 2 tot 5 jaar 

 Gratis voor kinderen onder 2 jaar  

 

Prijs skipas  
 

€ 190,00 per volwassene en kind vanaf 12 jaar 

 € 155 per kind van 6 tot 11 jaar 
 Gratis voor kinderen tot 5 jaar 

 

 
Deze prijs is vastgesteld op basis van een twee-, drie- of vierpersoonskamer, 
 
Inbegrepen:  

- verblijfsbelastingen & opgemaakte bedden bij aankomst 
- 7 nachten met vol pension vanaf het avondmaal bij aankomst tot het ontbijt van de dag van vertrek 
- wijn of water aan tafel, 
- onthaal voor kinderen. 
- dossierkosten en lidgeld Cap Vacances  
- handdoeken en lakens,  
- fooien  
- één drankje bij weerzienontmoeting in mei & … (vraag het aan de deelnemers van vorige jaren). 

 
In geval van annulering zijn de voorwaarden van Cap Vacances van toepassing, met een vrijstelling van 
minimum € 35 pp die altijd wordt aangerekend. 
Voor de reis met de autocar, kan men verzocht worden om een vervanger aan te geven.  
 
Supplementen: 

Reis met autocar: ± € 130 per persoon – kinderen: geen korting. 
Een zeer beperkt aantal eenpersoonskamers zijn beschikbaar: supplement per week van € 120 
 
Inschrijvingen: 

Het aantal plaatsen is beperkt.  
Prioriteit voor de reizigers met de autocar tot uitputting van de beschikbare plaatsen (45 personen) 
Vervolgens is het de stortingsdatum van het voorschot dat de lijst van de deelnemers zal bepalen. 
 

Wij raden u aan om zich zo snel mogelijk in te schrijven via e-mail het onderstaand inschrijvingsformulier door 
te sturen en om onmiddellijk het voorschot van € 200 pp te storten op rekeningnummer 001-5720484-82 van 
de fotoafdeling. 
 
Uw inschrijving is slechts geldig na storting van het voorschot. Wanneer er geen plaatsen meer beschikbaar 
zijn, wordt het voorschot ogenblikkelijk teruggestort. 
Het saldo is vóór 5 januari 2013 te betalen. 
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Inschrijvingsformulier 2013: 

Het verblijf ter plaatse begint op zaterdag 30 maart 2013 en loopt af op zaterdag 6 april 2013 

 
Contactpersoon: ................................... 
 
Lid Kunst & Kennis:  JA / NEE Personeelslid BNPP Fortis: JA / NEE 

 Dienst: ………  privé: ………. : ………. 

 Privé: ................................@...............................  Dienst: …………………….@bnpparibasfortis.com 

 Privé adres: ……………………………………………. 
 

Inschrijving LEDEN Kunst & Kennis en gezin (hetzelfde adres): 

Naam: ……………………. Voornaam: …………... geboortedatum: ../../.. Autocar: J / N Skipas: J/N 

Naam: ……………………. Voornaam: …………… geboortedatum: ../../.. Autocar: J / N  Skipas: J/N 

Naam: ……………………. Voornaam: …………… geboortedatum: ../../.. Autocar: J / N  Skipas: J/N 

Naam: ……………………. Voornaam: ………….... geboortedatum: ../../.. Autocar: J / N  Skipas: J/N 

 
Inschrijving NIET-LEDEN: 

Naam: ……………………… voornaam: …………. geboortedatum: ../../.. Autocar: J / N  Skipas: J/N 

naam: ……………………… voornaam: …………. geboortedatum: ../../.. Autocar: J / N  Skipas: J/N 

naam: ……………………… voornaam: ……….… geboortedatum: ../../.. Autocar: J / N  Skipas: J/N 

Ik reis met auto of parking in Brussel: · Merk & model: ………………….Nummerplaat: ………….… 
 
 

Aandacht: 

Iedere deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk bij een annulering, ongeval of ziekte.  

Wij raden aan je verzekeringen na te kijken en indien nodig eventueel een bijkomende familiale of 
privéverzekering af te sluiten. 

Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af ingeval van geschil en/of ongeval. 
 

Stort vandaag een voorschot van € 200 pp op rekening n° 001-5720484-82 van de fotoafdeling.  
Het saldo is te betalen vóór 5 januari 2013. 
 
Datum: 
 
Handtekening: 
 
 
 
Opsturen via e-mail aan Stanly SIMON (stanly.simon@bnpparibasfortis.com)  
 02/2285648 of 0485/744405 
 EN 
Michel VAN CRIEKINGEN (michel.vancriekingen@bnpparibasfortis.com)  

 02/2281968 of 0496/599065 
 

mailto:@bnpparibasfortis.com
mailto:stanly.simon@bnpparibasfortis.com
mailto:michel.vancriekingen@bnpparibasfortis.com

