10-daagse
Wintersport
Les Sybelles Frankrijk
7 t/m 16 januari 2022
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Programma (wijzigingen voorbehouden)
Vrijdag 7 januari: Nederland - Les Sybelles
Vertrek vanaf diverse verzamelpunten: Amsterdam-busstation Holendrecht (16.00 uur),
Rotterdam Metrostation Capelsebrug (16.15 uur), Utrecht halte Reactorweg 1 (16.45 uur), A2
de Lucht West (18.30 uur), Eindhoven P+R Meerhoven (19.15 uur) en Maastricht parking
voorzijde MVV Stadion (20.00 uur). Deze plaatsen en tijden zijn onder voorbehoud. Er wordt
rekening mee gehouden, waar de deelnemers vandaan komen. Daarna rijden we naar onze
bestemming in Les Sybelles in Frankrijk.
Zaterdag 8 januari: Les Sybelles
In de ochtend komen we aan in Les Sybelles Nadat we hebben ingecheckt en
kamerverdeling gaan we ontbijten en daarna het dorp verkennen. Skipassen en materialen
ophalen en in de middag indien mogelijk gaan we skiën. Tussen 13.00 uur en 17.00 uur gaan
we de kamers in.
‘s-Avonds gaan we dineren en uitrusten na de lange reis.
Zondag 9 tot en met vrijdag 14 januari: Les Sybelles
In deze periode gaan we skiën of andere activiteiten doen. Het ontbijt en diner doen we in
ons hotel. Lunch is voor eigen rekening. Vanaf 19.00 uur in de avond activiteiten doen of
babbelen, spelletjes doen of chillen.
Zaterdag 15 januari: Les Sybelles
Vandaag is de laatste dag. Nadat we hebben ontbeten gaan we skiën, zwemmen of
wandelen. Rond 17.00 uur gaan we dineren. Rond 19.00 uur komt de bus ons ophalen.
Zondag 16 januari: Les Sybelles - Nederland

Vandaag komen we aan op Nederlandse bodem. U kunt uitstappen op dezelfde
verzamelplaatsen als op de heenreis.
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Wintersport Les Sybelles
€ 750,- * P.P. OP BASIS VAN EEN 2-PERSOONSKAMER

(* onder voorbehoud van prijswijzigingen en beschikbaarheid accommodatie)

INBEGREPEN
● Busreis Nederland - Frankrijk v.v. (nachtbus)
● 7 nachten met ontbijt en diner in wintersporthotel Le Corbier
● 6 dagen Skipas Les Sybelles
● ervaren reisbegeleider wintersport
● ervaren tolken wintersport
NIET INBEGREPEN
▪ Ski materialen huren
▪ Skilessen
▪ Entrees en excursies
▪ Overige verzorging
▪ Toeristenbelasting (afrekenen bij de receptie)
▪ Reis- en ongevallenverzekering incl. wintersport (verplicht)
▪ Reis- en annuleringsverzekering incl. wintersport (verplicht)

€
€

35,85,-

Graag bij boeking aangeven of u een reis- en annuleringsverzekering wilt afsluiten bij ons?
Vooral een annulering moet direct bij de boeking afgesloten worden.
BETALING REISSOM
● Aanbetaling: € 250,- per persoon vóór 15 december 2021
● Restbetaling: € 500,- per persoon vóór 31 december 2021
De volledige reissom dient vóór 31 december 2021 voldaan te worden. IBAN nr.
NL52 INGB 0008 7708 91 t.n.v. Wesemann Travel o.v.v. Wintersport 2022
Reisvoorwaarden
Op deze reis zijn de algemene reisvoorwaarden van de ANVR van toepassing.
Aantal deelnemers per groep
Minimumaantal deelnemers voor het doorgaan van deze reis: 10 (incl. 2 tolken en
2 reisbegeleiders)
Reisprogramma
Deze specifieke reis is bij Sunweb ingekocht en uitgevoerd door Wesemann Travel.
Tolken
Uw tolken zijn mevrouw Suzanne Middelie en mevrouw Anneke Hopman-van Vulpen
Reisbegeleiding
Uw reisbegeleiders zijn de heer Rob Geelen en mevrouw Christi Menheere (o.v.)
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Les Sybelles
Het uitgestrekte skigebied Les Sybelles valt net buiten de top 3 van grootste skigebieden in
Frankrijk. Les Sybelles is zijn 4e plaats meer dan waard en wint de afgelopen jaren steeds
meer aan populariteit bij de Nederlandse wintersporter. Gezien de uitstekende
mogelijkheden die dit gebied met zijn 310 kilometer aan pistes biedt, is dit zeer terecht.
Hoewel Sybelles een skigebied van formaat is, heeft het haar oude charme nog weten te
behouden. Ook in Les Sybelles zijn de prijzen nog redelijk
Het skigebied blinkt uit in rode pistes, maar ook voor de beginnende wintersporter is er hier
genoeg te doen. Voor de liefhebbers zijn er ook volop off-piste mogelijkheden. De meest
uitdagende afdalingen zijn te vinden in het gebied van St. Sorlin d'Arves. Snowboarders
kunnen terecht in de snowparken in Le Corbier en La Toussuire. Pistes die je niet mag
overslaan zijn de blauwe piste Vallons, de rode piste Tufs en de zwarte piste Perrons Haut,
alle 3 gelegen bij St. Sorlin d'Arves.

Le Corbier
Le Corbier vormt het middelpunt van het skigebied Les Sybelles. Le Corbier is een
functioneel skistation, van waaruit je het hele gebied kunt gaan verkennen en zo ook richting
de dorpen St. Sorlin d'Arves en St. Jean d'Arves kunt skiën.
Le Corbier wordt gekenmerkt door hoge gebouwen met appartementen, die met elkaar
verbonden zijn door een galerij. In deze galerij vind je winkels, restaurants, bars, een
apotheek en een supermarkt. Zo heb je alles wat je nodig hebt binnen handbereik. Buiten
kun je op de verschillende terrasjes genieten van de zon met uitzicht op de pistes.

Pagina | 4

Hotel Mont Corbier

Hotel Mont Corbier heeft de perfecte locatie in Le Corbier. Dit idyllische hotel ligt
namelijk direct aan de piste waardoor je aan het einde van de dag zo naar je
hotelkamer kan skiën. Hotel Mont Corbier biedt alles voor een perfecte skivakantie.
De kamers zijn traditioneel ingericht en van alle gemakken voorzien. Zo heeft iedere
kamer een balkon met een prachtig uitzicht op de bergen. In het
restaurant wordt elke ochtend een heerlijk ontbijt voor je
geserveerd en ben je weer klaar voor een dag op de pistes. Na een
lange dag op de skipistes drink je nog gezellig een drankje in de bar
van het hotel waar je ze verschillende soorten bier serveren.
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SKIMATERIAAL

De volgende types materiaal kunt u bijboeken of ter plaatse huren:
Brons
Materiaal dat uitstekend geschikt is voor de beginnende en licht gevorderde skiërs en
snowboarders. Dit materiaal is extra wendbaar, zodat het maken van bochten en het
afremmen goed te doen is. Ook is het parallel skiën met deze ski’s goed mogelijk.
Skimateriaal plus helm (6 dagen) € 96 per persoon
Alleen ski ’s plus helm (6 dagen) € 81 per persoon
Ski ’s zonder helm (6 dagen)
€ 62 per persoon

Zilver
Materiaal dat uitstekend geschikt is voor de gevorderde skiërs en snowboarders. Dit
materiaal is wendbaar, maar ook zeer geschikt om de bochten scherp in te kunnen snijden.
Ook op hoge snelheid hebben deze ski’s een zeer goede performance.
Tarieven (6 dagen) vanaf € 121 per persoon.

Goud
Deze ski’s en snowboards zijn gemaakt van hoogwaardig materiaal en geschikt voor de
gevorderde wintersporter. Ook geschikt voor skiërs die het parallel skiën beheersen. Dit
comfortabele materiaal is bruikbaar op alle piste soorten en onder alle sneeuwcondities.
Tarieven (6 dagen) vanaf € 141 per persoon

Diamond
Deze high performance ski’s en snowboards met de nieuwste technologie zijn van hoge
kwaliteit en geschikt voor de meest ervaren wintersporters. Tip! Geef bij onze
verhuurpartner graag jouw specifieke wensen voor gebruik aan (bijvoorbeeld off piste),
zodat hij het juiste materiaal voor je selecteert.
Tarieven (6 dagen) vanaf € 161 per persoon

SKILESSEN
Ski- en snowboard les kun je direct bij boeking opgeven. Of bij aankomst regelen. Bij het
boeken van skiles wordt naar je niveau gevraagd:
Beginners:
Kies alleen voor beginners lessen als je nog nooit hebt geskied.
Gemiddeld
Kun je al remmen/een bochtje maken? Kies dan voor gemiddeld en niet voor beginners.
Gevorderd:
Kun je al skiën, maar wil je je techniek verder ontwikkelen? Kies dan voor gevorderd.
De skilessen starten op zondag en deze vinden plaats in de middag om 15.00 uur. Een skiles
duurt 2 uur per dag.
Tarief (6 dagen les van 2 uur per dag) € 146 per persoon.
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