Kring voor Kunst en Kennis
Culturele Vereniging Personeel Fortis
Afdeling Foto en Rondleidingen

Voor de achttiende keer bieden wij jullie de kans om samen in de bergen te verblijven.
In 2020 trekken wij terug naar

Morzine.

Belangrijkste inlichtingen:
Het verblijf ter plaatse:
Zaterdag 4 april (16u) tot zaterdagmorgen 11 april 2020.
De deelnemers genieten dus van 7 nachten in vol pension
(ontbijt, middag- en avondmaal, wijn/ water aan tafel).
De heen/terugreis gebeurt: met eigen middelen (auto, carpooling, TGV, bus, …) óf met autocar,
indien genoeg deelnemers - Trajecten overdag/ parking Brussel wordt aangevraagd.
Plaats:

Village Club Cap Vacances L’Hauturière in Morzine.
Op 1 000 m hoogte geniet l’Hauturière van een uitstekend ligging middenin Morzine en kortbij de
skiliften naar de “Portes du Soleil”.
Zie https://www.capvacances.fr/destinations-vacances/neige/village-club-morzine-hiver/
Bijzondere kenmerken;
- Zonder prijssupplement is er kinderopvang voor kinderen vanaf 3 maanden tot 17
jaar. Animatie is in het Frans door gespecialiseerd personeel: wandelingen, ateliers,
begeleiding naar de skilessen ….
-

elke maaltijd is in buffetvorm - water en wijn inbegrepen - lunchpakket op aanvraag

-

Avondanimaties: cabaret, show, humor, theater, films, dansen, …

-

Toegang naar de spa met jacuzzi, hamman en sauna. Mits bijbetaling: mogelijkheid van
massages.

Voor de skiliefhebbers: ”Les Portes du Soleil”: het grootste skidomein van de wereld!
Voor de anderen: ontdekking van de regio tijdens verschillende wandelingen.
Als het “weer” (meteo) gunstig is en mits bijbetaling: wandelingen met sneeuwschoenen en
sleehonden
Kostprijs:
Deze prijs is vastgesteld op basis van een twee-, drie- of vierpersoonskamer.
Inbegrepen: Vol pension vanaf het eerste avondmaal tot het ontbijt van de vertrek dag,
wijn of water aan tafel, verblijfsbelastingen, dossierkosten, lidgeld Cap Vacances, handdoeken en
lakens, het schoonmaken 1 keer/week, de animatie, een drank bij het weerzien en … (vraag het
aan de deelnemers van vorige jaren).
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Lid KK en familie
(samenwonend)

Geen lid

Volwassene
Kind van 12 tot 15 jaar
Kind van 6 tot 11 jaar
Kind van 2 tot 5 jaar
Kind onder 2 jaar

€ 360
€ 325
€ 280
€ 200
Gratis

€ 410
€ 365
€ 320
€ 240
Gratis

Tarief met skiliften:
Volwassene
Kind van 12 tot 15 jaar
Kind van 6 tot 11 jaar
Kind van 2 tot 5 jaar *

€ 570
€ 515
€ 470
€ 200

€ 620
€ 555
€ 510
€ 240

* + € 160 voor een kind van 5 jaar
In geval van annulering zijn de voorwaarden van Cap-Vacances van toepassing, met een
vrijstelling van minimum € 40pp die altijd wordt aangerekend.
De reizigers met de autobus kunnen verzocht worden om een vervanger aan te geven.
De supplementen:
Een zeer beperkt aantal eenpersoonskamers zijn beschikbaar: supplement van € 160.
Reis met autocar: reken tussen € 180 en € 250 per persoon – kinderen: geen korting – Prijs kan
variëren naargelang het aantal deelnemers
Voorkeurtarieven voor het huren van materiaal en de lessen van ESF - ten gepaste tijd vragen wij u
naar de gewenste opties
Aandacht:
Iedere deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk bij een ongeval of ziekte.
Wij raden aan je annulatie / ongeval / bijstandsverzekering na te kijken en indien nodig eventueel
een extra familiale of privéverzekering af te sluiten.
Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af ingeval van geschil en/of ongeval.
Inschrijvingen:
o

stuur ons een e-mail naar cakk-morzine2020@cae-kkk.be met vermelding voor iedere
deelnemer: NAAM – VOORNAAM – GEBOORTEDATUM en het GSM nummer van de
contactpersoon.

o

Stort onmiddellijk het voorschot van € 250 p/p op rekeningnummer BE25 0015 7204 8482 van
de foto’s afdeling.

Het saldo betaal je uiterlijk tegen 1 februari 2020.
Het aantal plaatsen is beperkt - Voorrang aan de leden in orde met het lidgeld
Lidgeld: Storting van € 6,20 op rek. BE10 0011 3227 1704 van de Kunstkring met vermelding van
“stamnummer – lidgeld 2019 – naam en voornaam”.
De organisator van de reis is: Cap Vacances. Zie https://www.capvacances.fr/
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Tot binnenkort.
Bijkomende inlichtingen:
0485/744405 (Stan) - 0496/599065 (Michel)

Michel & Stanly
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