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Voor de zeventiende keer stellen wij jullie een verblijf voor in de bergen! 
Aangezien het grote succes van 2 jaar geleden, is het beroemde CHAMONIX – MONT BLANC terug aan de 
beurt. 
 
Met een formule waarin zowel de skiliften, het plaatselijk vervoer naar de stad en de kinderclub 
inclusief zijn, hopen wij zowel de beginnende of gevorderde skiërs als de wandelaars te bekoren. 
 
Chamonix-Mont Blanc ligt aan de voet van West Europa's hoogste berg, de Mont Blanc. Chamonix, hoofdstad 
van het alpinisme, dankt zijn reputatie aan zijn beroemde maatschappij van gidsen, is een levendige stad het 
hele jaar door met een rijk erfgoed. Er wordt intens geleefd op sportieve of culturele manier. Chamonix-Mont 
Blanc is een verzameling van verschillende gebieden. Het gebied telt in totaal 161 kilometer pistes en 51 
skiliften. Ski, sneeuwschoenwandelingen of wandelingen, 300 km bewegwijzerde wandelpaden, klimmen 
enz… 
 

Belangrijkste inlichtingen: 
 

Datum:  

Het verblijf ter plaatse is van zondag 1 april 2018 – 16u tot zondag 8 april 2018 – 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  

 ofwel met eigen middelen,  

 ofwel per autocar (mits genoeg aantal deelnemers): 
Vertrek zondag in de vroege ochtend Brussel - Koolstraat (parking wordt aangevraagd). 

 Terugreis: aankomst Brussel rond ± 22u. 
 

Plaats: 

Village Club La Foret des Tines in Chamonix 

Deze club maakt deel uit van de groep Touristra die zich voor een sociaal en solidair toerisme inzet. 
De ligging, de animatie en de lekkere tafel zijn hun sterke punten: Vakantiedorp tussen de dennen, op 4 km van het 
centrum dat door regelmatige gratis pendeldienst wordt aangedaan. 
 

Pluspunten: 

 SKIPASS IS IN DE PRIJS INBEGREPEN: toegang tot de liften van het heel skigebied in het dal van 
Chamonix, ingesloten toegang tot verschillende panoramische uitzichten: Mer de Glace, Aiguille du 
Midi, Brévent, La Flégère, Col de Balme; trein Montenvers-Mer de Glace en de Vallée Blanche maar 
ook toegang tot de Mont Blanc-tram 

 GRATIS gebruik van de pendeldienst, de bussen en de trein in Chamonix. Er is een halte dichtbij 
het vakantiedorp! 

 GRATIS OPVANG VOOR KINDEREN vanaf 3 jaar tot 12 jaar: gediplomeerde monitoren zijn garant 
voor veiligheid en kwaliteit - begeleiding naar de skilessen 

 Gezellige kamers voor 2 tot 4 personen. Een lift is aanwezig. 

 Vol pension met gevarieerd buffet, wijn inbegrepen. Streekproducten en animaties - mogelijkheid van 
meeneemmaaltijd. 

 
 Elke avond kwaliteitsvolle animaties: theater, cabaret, humor, spelen of film. Vaak wordt de avond 

voortgezet op de dansvloer. 
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Activiteiten in de streek: 

Met de Kunstkring ontdek je het dorp en de regio, de tradities en de belangrijkste toeristische 
bezienswaardigheden in de omgeving. 
 
Jullie mogen eveneens de skipass gebruiken om de hoogste toppen te verkennen evenals de stad Chamonix 
(centrum) op enkele minuten (busstop tegenover de verblijfplaats). 

Afhankelijk van het weer: mogelijkheden tot wandelen met sneeuwschoenen, sneeuwrit met 
hondensleeën…(met deelname in de kosten). 
 
Voor de skiliefhebbers: 10 domeinen op 5 bergflanken 
Voor beginnende skiërs: 4 gemakkelijke afdalingen 
Voor meer gevorderde skiërs en liefhebbers van grote ruimtes: 3 grote gebieden:  

1. Brévent-Flégère (1030m - 2525m)  
2. Grands Montets (1235m - 3300m)  
3. Domein Balme (1253m - 2270m). De beroemde afdaling van de Vallée Blanche is een must. 

 
Kostprijs:  
 

 
 

 
Lid KK 

 
Geen KK-lid 

Volwassenen en kind > 12 jaar € 515 € 545 

Derde persoon in dubbel kamer € 438 € 468 

Kind van 3 tot 11 jaar inbegrepen € 335 € 360 

Kind van 1 tot 2 jaar inbegrepen € 210 € 230 

Kind jonger dan 1 jaar Gratis Gratis 

 

Prijs skipas: GRATIS 
 
Inbegrepen: 
 

 7 nachten in 2-personenkamer; vol pension vanaf het avondmaal bij aankomst tot het ontbijt van de dag 
van vertrek 

 verblijfsbelastingen & taksen; dossierkosten en lidgeld 

 animatie 

 Skipas Chamonix – Mont Blanc; gebruik van de pendeldienst, de bussen en de trein 

 wijn of water aan tafel, 

 opvang voor kinderen. 

 handdoeken en lakens, 

 schoonmaak aan het einde van het verblijf 

 één drankje bij weerzien & … (vraag het aan de deelnemers van vorige jaren). 
 
In geval van annulering: 

 Mogelijkheden om een verzekering bij te boeken: prijs € 20 pp. De voorwaarden van Touristra zijn van 
toepassing (verzekeringscontract wordt jullie meegedeeld), met een franchise van minimum € 35 pp die 
altijd wordt aangerekend. 

 Voor de reis met de autocar kan men verzocht worden om een vervanger aan te duiden.  
 
Supplementen: 

 Annuleringverzekering Touristra: € 20 p/p 
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 Reis met autocar: ± € 160 per persoon (kan variëren volgens aantal deelnemers). Kinderen geen korting. 

 Een zeer beperkt aantal eenpersoonskamers is beschikbaar: supplement van € 120 

 Verhuur van skiuitrusting. 

 Skilessen  

 Handenvrije skipasbadge kost ± € 4. (verplicht) 
 
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 volgorde van de deelnemers bepaalt. 
 

Wij raden jullie aan om zich zo snel mogelijk in te schrijven via e-mail met onderstaand inschrijvingsformulier 
en om onmiddellijk het voorschot van € 250 pp te storten op rekeningnummer BE25 0015 7204 8482 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 2018 te betalen. 
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Inschrijvingsformulier 2018: 

Het verblijf ter plaatse begint op zondag 1 april 2018 en loopt af op zondag 8 april 2018 

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

 Dienst: ………  privé: ………. : ………. 

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

 Privé adres: ……………………………………………. 

Annulatieverzekering (€20 p/p) J / N 
 

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

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

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

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

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

 
Inschrijving NIET-LEDEN: 

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

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

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

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

Aandacht: 
 

Stort vandaag een voorschot van € 250 pp op rekening n° BE25 0015 7204 8482 van de fotoafdeling.  
Het saldo is te betalen vóór 5 januari 2018. 

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. 
 
Datum: 
 

Handtekening: 
 
 
 
Opsturen via e-mail aan Stanly SIMON (stanly.simon@bnpparibasfortis.com)  
 02/2285648 of 0485/744405 

EN 
Michel VAN CRIEKINGEN (michel.vancriekingen@skynet.be)  

  0496/599065 
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