Pidpa-Shortski nr. 17
Van dinsdagavond 6 maart 2012
tot zondagmorgen 11 maart 2012
4 dagen ski-plezier
KRONPLATZ Italië
Verblijf in Hotel Pension Prack
te Reischach/Bruneck
Dat kunnen we jullie aanbieden voor de prijs van € 320 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 blijven om ons te vervoeren naar de skipistes.
- 3 nachten in HP met een ontbijt bij aankomst en een avondmaal bij vertrek in
Reischach (op 800 m wandelafstand van de liften aldaar)
- de reisverzekering (is voor iedereen inbegrepen)
Wat is niet inbegrepen in deze prijs:
- skipas voor 4 dagen (basisprijs seizoen 2010/2011: € 163 Kronplatz skipas)
- de annuleringsverzekering (naar wens)
- toeslag voor de eenpersoonskamer (€ 24) enkel op aanvraag, in principe
geen beschikbaar !

Voorwaarden van deelname:
Inschrijven en betalen van voorschot : € 100 per persoon. Dit kan ook op de “skivriendendag”
zondag 4 september 2011. Voorschot te betalen bij inschrijving en dit voor 15 oktober 2011 /
afrekening voor 5 januari 2012 !! Op rekeningnr. 853-0098184-52 t.n.v. “Ski-Vrienden Pidpa”.
Minimum 33 deelnemers, maximum één volle bus (= 46 plaatsen).
Inschrijven voor mensen van buiten Pidpa kan vanaf 21 september 2011 (Pidpanezen hebben
voorrang tot 20 september 2011). Wacht niet te lang.
Deelnemen aan alle geplande activiteiten ter plaatse is een must !
Alle inschrijvingen dienen binnen te komen bij Ingrid (per fax, post of mail).
Terugbetaling van een gestort voorschot/eindafrekening gebeurt enkel bij vervanging van een
deelnemer of d.m.v. de annuleringsverzekering.
Deze reis gaat 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 Leo Fraeters, Koen Notelé (via Pidpa Grobbendonk)
of Ingrid Weygers (echtg. van Fonne Beyers).
Groetjes van de skivrienden Leo, Koen en Ingrid.
Administratief adres:
Ingrid Weygers
Tel. + Fax: 03/666.51.06 of GSM 0485/65.56.91
Kapelstraat 60
2920 Kalmthout
Email : ingrid.weygers@telenet.be
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INSCHRIJVINGSFORMULIER
Pidpa SKIREIS 2012
Van 6 maart 2012 tot 11 maart 2012
Kronplatz / Reischach / Italië
IK/WIJ …………………………………………………………………..(1e)
……………………………………………………………………………….(2e)
WONENDE TE
……………………………………………………………………………….(1e)
………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….(2e)
………………………………………………………………………………...
Telefoon: …………………………… GSM: …………………………
e-mail: ………………………………………………………………......
Geboortedatum: …………………….(1e)..……………………(2e)
IK/WIJ wens(en):
- tweepersoonskamer
- driepersoonskamer / vierpersoonskamer
- eenpersoonskamer (enkel indien beschikbaar/afhankelijk van het aantal inschrijvingen)
(doorhalen wat niet van toepassing is)
wil(len) de kamer delen met: ……………………………………………………………………..
IK/WIJ wens(en) op de hoogte gehouden te worden van de mogelijkheid i.v.m. de
annulatieverzekering: JA/NEEN
IK/WIJ wens(en) op de hoogte gehouden worden om via Pidpa skimateriaal te kunnen huren:
JA/NEEN
SCHRIJVEN HIERBIJ IN VOOR DE SKIREIS VAN PIDPA 2012 EN ZULLEN HET VOORSCHOT
VAN € 100 per deelnemer BETALEN VOOR 15/10/2011 OP REKENING NR.:
853-0098184-52 t.n.v. “Ski-vrienden Pidpa “ met vermelding van het aantal personen en hun
naam.
Het saldo moet gestort worden voor 5 januari 2012 !
Zowel het inschrijvingsformulier als het voorschot moeten binnen zijn voor 15 oktober 2011 bij
INGRID (neem een kopie van dit formulier voor jezelf en zend het blad naar Ingrid).
Handtekening van de inschrijver(s):
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