
 
 

PIDPA SHORTSKI NR. 21 
 

 
4 dagen ski-plezier 
 
Van vrijdagavond 22 januari 18u tot woensdagmorgen 
27 januari 2016 8u 
 
Skigebied Val Di Fiemme - Italië 
Verblijf in Hotel Al Cervo te Tesero 
 
Kostprijs: 345 euro per persoon (op basis van een verblijf in 
een tweepersoonskamer) 
 

 
Wat is inbegrepen in deze prijs: 

• busreis naar Italië en weer terug met de zekerheid dat onze bus en chauffeur daar blijft om ons te vervoeren 
naar de skipistes, rekening houdend met de rij- en rusttijden 

• 3 nachten in HP met een ontbijt bij aankomst en een avondmaal bij vertrek in een 3-sterren hotel 
• reisverzekering (is voor iedereen inbegrepen) 

 
Wat is niet inbegrepen in deze prijs: 

• skipas voor 4 dagen 
• annuleringsverzekering (naar wens) 
• skimateriaal: iedere deelnemer zorgt voor zijn/haar eigen materiaal 

 
Voorwaarden van deelname: 

• inschrijven en betalen van voorschot: 100 euro per persoon voor 19 oktober 2015. Enkel overschrijvingen via 
de bank worden toegelaten op rekening nr. BE68 7360 1495 4434 t.n.v. ‘Ski-vrienden Pidpa’. Opgelet: nieuw 
rekeningnummer! 

• afrekening voor 14 december 2015 (op rekeningnr. BE68 7360 1495 4434 t.n.v. ‘Ski-vrienden Pidpa’) 
• minimum 35 deelnemers, maximum één volle bus (= 46 p) 
• elke deelnemer uit de vorige edities kan inschrijven (vanaf het begin van de aankondiging ‘Pidpa Shortski’) 
• alle inschrijvingen dienen binnen te komen bij Ilse (post of mail - Ilse.Kersters@pidpa.be) 

 
Terugbetaling van een gestort voorschot/eindafrekening: enkel bij vervanging van een deelnemer.  
 
Deze reis gaat door met Carolus Reizen en wordt georganiseerd onder licentie van vergunningsnr. A 5421 van Carolus 
Reizen BVBA. Postelsesteenweg 27, B-2400 Mol. 
 
Voor verdere inlichtingen kan je altijd terecht bij Wim Hapers (Wim.Hapers@pidpa.be; 0473 96 67 20) , Ivan Cambre 
(0479 97 23 61) of Ilse Kersters (Ilse.Kersters@pidpa.be; 0486 66 23 36) 
 
Groetjes van de skivrienden: Wim, Ivan en Ilse 
 
Administratief adres: 
Ilse Kersters 
Tel. 03 297 75 97 of GSM 0486 66 23 36 
Kraeyhoevelaan 7, 2880 Bornem 
Ilse.Kersters@pidpa.be 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER PIDPA SHORTSKI NR. 21 
Van vrijdagavond 22 januari tot woensdagmorgen 27 januari 2016 

 
 1ste deelnemer 2e deelnemer 
Naam 
 
 

  

Straat en huisnummer 
 
 

  

Postcode en gemeente 
 
 

  

Telefoon 
 

  

GSM 
 

  

e-mail 
 

  

Geboortedatum 
 

  

Ik / Wij wens(en) een • 2-persoonskamer 
• 3- of 4-persoonskamer  
• 1-persoonskamer (toeslag 10 euro/nacht) 
 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Ik wil de kamer delen 
met 

 
• ………………………………………………………… 
 
• ………………………………………………………… 

 
• ………………………………………………………… 

 
• ………………………………………………………… 
 

 

IK/WIJ wens(en) op de 
hoogte gehouden te 
worden van de 
mogelijkheid ivm de 
annuleringsverzekering 

• JA  
• NEEN 
 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

 
SCHRIJVEN HIERBIJ IN VOOR DE SKIREIS VAN PIDPA 2016 EN ZULLEN HET VOORSCHOT VAN 100 EURO per 
deelnemer BETALEN VOOR 19/10/2015 (afrekening voor 14/12/2015) OP REKENING NR.  
BE68 7360 1495 4434 t.n.v. ‘Ski-vrienden Pidpa’ met vermelding van het aantal personen en hun naam. 
 
Indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarden, wordt er geen deelname toegelaten. Zowel het 
inschrijvingsformulier als het voorschot moet binnen zijn voor 19 oktober 2015 bij Ilse.  
 
(Tip: neem een kopie van dit formulier voor jezelf en zend dit blad naar Ilse) 
 
Handtekening van de inschrijver(s): 
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