Informatie K.N.P.S.V.-Skireis
Praktische informatie
Op vrijdag 15 oktober 2021 12:00 uur zullen de inschrijvingen openen. Nadat je plek
bevestigd is door het K.N.P.S.V.-bestuur zal je een aanmeldlink krijgen van Totally Snow
waar je je inschrijving kunt bevestigen en je gegevens kan invullen. Als het maximale
aantal plekken wordt behaald, is de lotingsprocedure der K.N.P.S.V. van kracht. Leden van
de K.N.P.S.V. hebben hierbij voorrang op oud-leden.
Vertrektijden
Op 1 januari 2022 zullen wij vanaf een tot nader te bepalen opstapplaats vertrekken.
Vervolgens zullen wij in de nacht richting Risoul rijden waar wij op 2 januari aan zullen
komen. Hier zullen wij verblijven tot 8 januari. Op deze dag zullen wij in de avond weer
vertrekken richting Nederland, waar wij op 9 januari in de loop van de ochtend weer
zullen aankomen.
Risoul
Risoul ligt in de warme Zuid-Alpen en is daarmee een van de zonnigste bestemmingen (300
dagen zon per jaar). Risoul ligt hoog genoeg om goede sneeuw te hebben waarmee je 185
km rond kan skiën. Vanuit de accommodatie kan je zo vanuit je bed de piste op rollen.
Daarnaast zitten ook de uitgaansgelegenheden in de buurt, met zelfs een bar onder de
accommodatie.
Kosten
De reis kost €479,-. De betaling wordt geregeld door Totally Snow. 7 dagen na aanmelding
bij Totally Snow zal er een aanbetaling gedaan moeten worden van €100,-.
Hieronder staat wat inbegrepen en niet inbegrepen is bij de €479,-:
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Daarnaast is het waarschijnlijk ook mogelijk om een halfpension bij te boeken tegen een
prijs van ± €100,-, waarbij ontbijt en diner inbegrepen is. Hierover volgt later meer
informatie.
Annulerings- of een naam wijzigingsregels van Totally Snow
Zodra een deelnemer zich heeft ingeschreven voor de wintersportreis en hierbij de
algemene voorwaarden van Totally Snow heeft geaccepteerd, is de inschrijving definitief.
Dit betekent dat kosteloos uitschrijven niet meer mogelijk is. Wanneer iemand door
omstandigheden niet meer mee kan met de reis vraagt Totally Snow een x-bedrag aan
annuleringskosten. Dit bedrag is een percentage van de reissom, afhankelijk van de
periode waarin de reis geannuleerd wordt. Een annulering zal altijd via Totally Snow
doorgegeven moeten worden door de deelnemer zelf. Een overzicht van de
annuleringskosten is te vinden in de Algemene Voorwaarden op de inschrijfpagina.
Het is mogelijk om een naamswijziging door te voeren. Dit kan tot 2 weken voor vertrek
doorgegeven worden aan de penningmeester der K.N.P.S.V. (penningmeester@knpsv.nl).
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Bij te boeken diensten:
Ski/Snowboard lessen

Materiaalverhuur
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