
 
 

 

Techniekreis Frankrijk, Val Thorens   23 – 27 november 2018 

Dé aftrap van het winterseizoen in Frankrijk, Val Thorens: La Grande Première inclusief 4 nachten verblijf 

in appartement, 4 daagse skipas, skitraining op hoog niveau plus vele extra’s!  

 

 
Skigebied 
Val Thorens ligt op 2300 meter en is het hoogstgelegen wintersportdorp van Europa. Met ruim 600 km 
goed onderhouden pistes voor beginners, (ver)gevorderden en experts, is Les Trois Vallées het 
walhalla voor elke wintersporter. De 150 km pistes van Val Thorens liggen tussen de 1800 en 3200 
meter. Vanuit Val Thorens is het eenvoudig om via diverse routes prachtige tochten naar de andere 
Les Trois Vallées dorpen, zoals Les Menuires, Méribel, La Tania en Courchevel, te maken. In zowel Val 
Thorens als Les Trois Vallées zijn bovendien talloze off-piste afdalingen mogelijk. Op diverse plekken 
zijn uitstekende snowparken aangelegd. 
  
Verblijf 
 Je verblijft in Résidence Village Montana, een appartementencomplex in het onderste deel van Val 
Thorens. Je stapt zo naast je accommodatie de piste op! Val Thorens is een gezellig skidorp, de pistes 
maken onderdeel uit van het dorp en lopen tussen de accommodaties door. De appartementen zijn 
ruim en afhankelijk van aantal personen o.a. voorzien van slaapkamer, kitchenette, badkamer en apart 
toilet en een balkon. Via de houten loopbrug wandel je binnen 5 minuten naar het centrum. Ook de 
vele terrasjes, de goede après-ski en het dynamisch uitgaansleven zijn belangrijke succes factoren 
voor Val Thorens. Het dorp is deels autovrij, is gebouwd in meerdere niveaus en voelt heel compact 
aan. 
  



 
 

 
 
Skitraining  
Tijdens de reis krijg je 4 dagen (zaterdag t/m dinsdag) skitraining van onze gediplomeerde leraren op 
technisch hoog niveau. Een ruime ski-ervaring in de sneeuw of op de indoorrolbaan is dan ook een 
vereiste. Daarnaast kun je gebruik maken van allerlei extra’s georganiseerd door de VVV van Val 
Thorens waaronder een gratis ski- en snowboardtest.  
 
Let op: er is plek voor maximaal 30 personen voor deze reis!  
 
Prijs per persoon*          
2 persoonsappartement met 1 aparte slaapkamer (geschikt voor stellen)  €  500,- p.p. 
2 persoonsappartement met 2 aparte slaapkamers (geschikt voor single reizigers) €  540,- p.p.  
 
Inclusief:  
Verblijf in een 2-persoonsappartement op basis van logies 
Toeristenbelasting  
4-daagse skipas Val Thorens (zaterdag t/m dinsdag) 
4 dagen reisbegeleiding (zaterdag t/m dinsdag) 
4 dagen skitraining (zaterdag t/m dinsdag)  
Late check-out tot 17.00 uur op dinsdag 27 november  
Vele extra’s zoals gratis ski- en snowboardtest  
 
Exclusief:  
Vervoer  (let op! Aankomstdag is vrijdag i.v.m. start training op zaterdagochtend)   
Alle maaltijden en drank  
Reis- en annuleringsverzekering  
Huur skimateriaal  
 
Deze reis organiseren wij in samenwerking met Snowtime Travel  www.snowtime.nl  
 
*Op deze reis zijn onze reis- en annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

* Accommodaties zijn op basis van beschikbaarheid.  
* Prijs gebaseerd op een groep van minimaal 25 deelnemers  
* 3 persoonsappartement prijs op aanvraag  
 

            
 

http://www.snowtime.nl/

