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Special België

Erratum: Even volledig van omgeving veranderen
tijdens de paasvakantie?

Het skigebied van Saint-Sorlin d’Arves beschikt over een lawine aan
aanbiedingen voor gezinnen en voor beginners!
van 6 tot 13 april 2019
in Saint-Sorlin d’Arves

Van 6 tot 13 april 2019, tijdens de schoolvakantie in België, heeft het skigebied van Saint-Sorlin d’Arves,
een echt bergdorp in de Franse Alpen, voor gezinnen een grote keuze aan verblijfsformules en activiteiten
aan zeer voordelige prijs voorbereid en biedt aan beginners de mogelijkheid om zich, dankzij een speciale
aanbieding, uit te leven op de ski's …
Naast het uitzonderlijke panorama van het skigebied, in het hart van Les Sybelles, het op 3 na grootste
skigebied van Frankrijk, is het weer er vaak zeer zonnig in deze periode van het jaar. Bovendien zijn de
dagen langer en kan men ten volle genieten van de pistes. Deze week staat ook in het teken van
lekkernijen. Deze week is immers Mélanie Mayné in het skigebied aanwezig. Ze was finaliste van de
uitzending "Le Meilleur Pâtissier" België in 2016 en is nu coach van de patisserieproeven, van de skipatisseriewedstrijd "Les P’tits Chefs à la Neige". Peter van dit evenement is Thierry Bamas, Meilleur Ouvrier
de France Pâtissier en Wereldkampioen ijsdesserts!

Voor meer informatie of om een verblijf te boeken: www.saintsorlindarves.com

DE "LENTESKI"
Om in alle rust te leren skiën
Welkom aan de beginners!
Voor zij die in een aangenaam zonnetje willen kennismaken met skiën en
glijden op zachtere sneeuw die het skiën gemakkelijker maakt, aarzel niet en
rep u onmiddellijk naar het skigebied Saint-Sorlin d’Arves in deze
lenteperiode. Dankzij de uitstekende sneeuw, een overvloed aan blauwe en
groene pistes, ook op de hoogste toppen van het gebied, kunnen de beginners
hun eerste afdalingen uitvoeren in ideale omstandigheden.

AANBIEDING
"Welkom aan de
beginners"

Dit jaar voor het eerst neemt het skigebied van Saint-Sorlin d’Arves deel aan
de actie gelanceerd door France Montagnes en heeft het twee aanbiedingen
"Welkom aan de beginners":
-

-

Voor 1 aangekocht forfait volwassene voor 6 dagen wordt 1 forfait
kind (-12 jaar) AANGEBODEN in het skigebied Les Sybelles. Voor 2
volwassenen + 2 pass voor kinderen (aangeboden) voor 6 dagen
bedraagt de totale prijs van de forfaits dus slechts € 448!
Er zijn ook meerdere "pack" formules, van 3 tot 6 dagen, waarin het
skiforfait, de skilessen en de huur van het materiaal begrepen zijn.

Voor 1 prestatie beginner
volwassene aangekocht
= 1 prestatie beginner
aangeboden!

Aanbiedingen geldig van 20 maart 2019 tot de sluiting van het skigebied op 19
april.

DE SNEEUW ANDERS
Andere activiteiten buiten skiën orn te genieten van het lengen van de dagen …
Met zijn erfgoed dat typisch is voor de Savoie en zijn handelszaken aan de voet van de pistes biedt het skigebied van
Saint-Sorlin d’Arves zowel de authenticiteit van een bergdorp als de moderniteit van een groot skigebied, met een grote
keuze aan activiteiten voor het hele gezin om op een andere manier te genieten van de sneeuw. En omdat het weer
opnieuw beter wordt, zijn er talloze mogelijkheden om de grote open ruimten te gaan ontdekken of intense en leuke
momenten samen te beleven!

Zin om zich één te voelen met de natuur en de wilde dieren?
Voor de liefhebbers van de natuur en de dieren bestaat de mogelijkheid
van een tocht met een slede getrokken door een tiental sledehonden!
Onder het commando van een echte musher belooft deze tocht
uitgestrekte ongerepte vlaktes, waar enkel de glijdende slee te horen is in
de eindeloze stilte …
€ 50 voor 30 min. / €
Boeking: +33 (0)6 40 28 07 76

25

voor kinderen

jonger

dan

12

jaar

Zin om hoge toppen te scheren?
Het skigebied biedt aan de liefhebbers van vrijheid en mechanische
rijtoeren een verovering van het gebied van Les Sybelles, onder
begeleiding van een sportieve gids aan het stuur van een sneeuwscooter
voor twee personen! Elke dag van 17u.30 tot 22u.30.
Kinderen vanaf 6 jaar.
Activiteit toegankelijk voor personen met een handicap, naargelang van
de handicap.
Grandioze tocht (1 u.) duo of solo: € 90 Passagier met gids: € 40
Boeking: +33 (0)6 87 08 30 87

Zin in eindeloze pret aan boord van een Snake Gliss?
Een van de drie grootste spots van Frankrijk bevindt zich in Saint-Sorlin
d’Arves! Wanneer de pistes gesloten worden, wacht de adepten van deze
vreemde slang met 10 aan elkaar vastgemaakte sleën een superleuk en
sensationeel avontuur.
De kleine afdaling is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar en de grote
voor kinderen vanaf 12 jaar. Meer dan 1 uur zotte sleepret!
€ 15 voor de kleine afdaling, € 30 voor de grote.
Boeking: +33 (0)6 80 28 97 89

Twee verblijfideeën
met het gezin
van 6 tot 13 april 2019
voor 4 personen
(2 volwassenen en 2 kinderen jonger dan 12 jaar)
Ingedeeld toeristenverblijf, familiepension, 3-sterrenhotel, verhuur van gemeubileerde kamers in
chalet of individuele chalet … In Saint-Sorlin d’Arves zijn alle soorten accommodatie beschikbaar! En
om te beantwoorden aan ieders financiële mogelijkheden biedt het skigebied meerdere ideeën voor
verblijf, accommodatie en forfaits voor het volledige skigebied, met inbegrip van Les Sybelles:

-

HUUR GEMEUBILEERDE ACCOMMODATIE + skiforfaits "Les Sybelles": vanaf

€ 728

(Accommodatie gelegen in het centrum van het skigebied, op enkele meters van alle voorzieningen)

-

VOLPENSION + skiforfaits "Les Sybelles": vanaf

€ 2078

(Familiekamer voor 4 personen in het hotel Clairevie, familiepension in het centrum
van het gebied, aan de voet van de pistes)

-

Bijkomende opties geldig voor de 2 aanbiedingen:
Huur van skimateriaal: ongeveer € 25 per dag/persoon
Skilessen ESF weekkaart 6 dagen groepsles 2 uur per dag: € 146/persoon

SPECIALE AANBIEDING LENTESKI:
1 FORFAIT VOLWASSENE AANGEKOCHT = EEN FORFAIT KIND -12 jaar AANGEBODEN
Zolang de voorraad strekt.

Info en boeking:
www.saintsorlindarves.com
Toeristische dienst: + 33 4 79 59 71 77
info@saintsorlindarves.com
Het skigebied van Saint-Sorlin d’Arves is bereikbaar via de luchthavens
van Chambéry, Grenoble en Lyon en de verbindingen naar het station

Perscontacten Saint-Sorlin d’Arves
Voor België:
Connect the Dots
Marie-France Vodikulwakidi
+32 475 550 269 - contact@co-dots.com

