Checklist voor mijn mooiste tijd
van het jaar

Reizen
naar de

sneeuw

Verantwoordelijke uitgever: Jetair NV, Gistelsesteenweg 1, 8400 Oostende. Datum uitgifte: april 2011 (periode 2011). Voor uitgebreide informatie, raadpleeg www.jetair.be of uw reisagent.

ik heb mijn logement gekozen volgens mijn wensen en budget
ik heb skipas en skimateriaal bijgeboekt
ik heb comfort formules bijgeboekt
ik ben goed verzekerd
ik heb mijn wagen laten nakijken voor vertrek
ik ken de basisregels op de pistes
ik ken mijn verplicht aankomstuur
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Ik heb nog andere vragen:
Voor vertrek: uw reisagent staat u met raad en daad bij

4/3/2011
> 13/3/2011

Tijdens de reis: onze servicelijn helpt u met plezier
2011

Besneeuwde toppen, zuivere lucht en wintersport: de ingrediënten voor

geslaagde wintervakantie. Of u nu een beginnende of
geoefende skiër bent, wij garanderen u de mooiste tijd van het jaar.
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Voor uw gemak, heeft Jetair enkele

essentiële

informatie en leuke tips verzameld
in dit foldertje.

Logement

Vervoer naar de sneeuw

➜ Aan u de keuze, volgens uw wensen en uw budget: laag gelegen, goedkopere
stations met een vlotte verbinding naar hoger gelegen skidomeinen, stations hoog in
de bergen waar uw hotel bereikbaar is op de latten, stations gebonden aan immense
skidomeinen,... Tip: in onze brochure vindt u een verwijzing naar gebieden met een
hogere sneeuwzekerheid, gebaseerd op de weersanalyse van de voorbije seizoenen.
Hou rekening met het feit dat sneeuw nooit gegarandeerd is.
➜ In heel wat accommodaties kunt u op gelijk welke dag aankomen en vertrekken,
zodat ook een korte skivakantie tot de mogelijkheden behoort. Info over vertrek- en
aankomstdata vindt u in de prijstabellen van de hotels en residenties.
➜ De gemiddelde oppervlakte van uw kamer, studio of appartement verschilt van land
tot land. Hou er rekening mee dat een maximale bezetting minder plaats en comfort
betekent, wat vaak wel gecompenseerd wordt door de voordelige prijs.
➜ Verwittig bij late aankomst ruim op tijd de hotelier of het sleuteladres van uw residentie om te vermijden dat uw slaapplaats doorverhuurd wordt of dat de sleutel niet
kan overhandigd worden.

➜ Winterbanden en sneeuwkettingen zijn sterk aan te raden en in sommige landen
zelfs verplicht.
➜ Zorg dat er voldoende antivries in het waterreservoir is.
➜ Rem zoveel mogelijk op de motor bij het bergaf rijden.
➜ Matig uw snelheid. Een regenbui kan snel veranderen in sneeuwval, de weg kan
plots spiegelglad worden.
➜ Als u naar Zwitserland gaat, hebt u een autowegenvignet nodig. Tip: veel hotels
betalen dit vignet aan Jetairklanten terug (ca. € 27) bij afgifte van de stickerrug aan de
receptie. Raadpleeg uw reisagent voor meer informatie.
➜ Onmiddellijk een vakantiegevoel? Laat u naar de bergen brengen! Met de bus of de
trein reist u vlot en comfortabel. Tip: ’s avonds vertrekken en ’s morgens uitgerust op de
piste? Kies voor de Snowbus met Royal Classzetels.

Extra’s
➜ Op heel wat wintersportplaatsen kunt u samen met uw verblijf vooraf uw skipas en
-materiaal reserveren. Zo hoeft u ter plaatse geen grote uitgaven meer te voorzien en
betaalt u vaak minder dan de publieksprijzen. Tip: het is mogelijk dat ter plaatse bij het
afhalen van uw skipas of -materiaal gevraagd wordt uw leeftijd en verwantschap te
bewijzen. Laat dus uw identiteitskaart en die van uw kinderen niet thuis liggen om een
meerkost te vermijden!
➜ Liever genieten zonder huishoudelijke taken? Dan is een hotel de perfecte keuze
voor u, maar ook in tal van residenties kunt u opteren voor diverse hotelformules:
opgemaakte bedden, keukenlinnen ter beschikking, eindschoonmaak, enz. Tip: in
sommige residenties is het bovendien mogelijk om halfpension of een dinerkaart bij te
boeken. Zo blijft uw budget ter plaatse onder controle en u kunt vrij van een volledige
dag op de pistes genieten.
➜ Zoeven zonder zorgen: opteer ter plaatse voor een extra verzekering voor verlies
of diefstal van uw skimateriaal. Ook bij het ophalen van uw skipas krijgt u de kans een
extra verzekering bij te boeken, nuttig bij kleine of grote ongevallen.

Handige tips op de pistes
➜ Zorg voor een goed plan van de pistes en keer op tijd terug. In de winter zijn de
dagen korter, maar ’s avonds kunt u nog nagenieten in de après-ski bars.
➜ Lees en volg de veiligheidsvoorschriften aan de skiliften en de signalisatie op de
pistes. Geelzwarte geruite vlaggen duiden op lawinegevaar!
Op http://www.nskiv.org/page/1689/ vindt u alvast enkele regels van de internationale
skifederatie om uw veiligheid en die van anderen te garanderen.
➜ Kinderen kunnen al op zeer jonge leeftijd terecht in de sneeuwtuinen, waar ze op
een veilige manier onder begeleiding van ervaren instructeurs hun eerste pasjes in de
sneeuw zetten. Sneeuwgewenning, spelletjes en basisoefeningen op de latten… U kunt
uw kinderen met een gerust hart plezier laten beleven terwijl u naar de skipistes trekt.
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